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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, број
86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 44-2/2017 од 03.02.2017. године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 44-1/2017 од 03.02.2017. године,
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна
заштита у објекту Музеја Николе Тесле
(укупно страна 26)

САДРЖAJ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Поглавље
I
II

III
IV
V
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VII
VIII
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X
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XII
XIII
XIV

Назив поглавља
Oпшти подаци о јавној набавци
Врста и опис услуга, начин контроле и обезбеђење
гаранције квалитета, период пружања услуга, место
пружања услуга
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76.
Закона и Упутством како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1)
Oбразац структуре понуђене цене са упутством како да се
понуди (Образац 2)
Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 1-4.
Закона (ОБРАЗАЦ 3)
Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75.
Закона (ОБРАЗАЦ 3А)
Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4)
Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро
извршење посла (ОБРАЗАЦ 5)
Изјава понуђача о обавези достављања документације у
случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 6)
Образац трошкова припремaња понуде (ОБРАЗАЦ 7)
Модел уговора

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Наручилац: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд. Интернет страница:www.teslamuseum.org
2) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3) Предмет јавне набавке: услуге – Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита
у објекту Музеја Николе Тесле
4) Контакт лице: Радмила Аџић, e-mail: radmila.adzic@tesla-museum.org.
5) Предмет јавне набавке:
‒ услуге
‒ Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле; ознака из Општег речника набавки: ознака из Општег речника набавки: 79710000
– услуге обезбеђења;
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II- ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ПЕРИОД
ПРУЖАЊА УСЛУГА, МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА
1) Врста и опис услуге: Физичко - техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту
Музеја Николе Тесле.
Објекат, површине 1001 m², налази на углу улица Крунске и Проте Матеје и смештен је у
индивидуалној кући са припадајућим ограђеним плацем. Кућа има четири нивоа:
приземље, први, други и трећи спрат. Кућа има три улаза. На свечани улаз, који служи и за
улазак посетилаца изложбеног простора, улази се дворишним степеништем из Крунске
улице. Други улаз, којим се улази у приземље, је окренут ка Улици проте Матеје. Трећи улаз
је у бочном делу дворишта и служи за улазак у приземље са депоом. Кућа је добром стању,
делимично реконструисана и поседује опрему за видео надзор, противпровални систем,
противпожарну централу.
Објекат је музејски објекат у коме се чува лична заоставштина Николе Тесле (у депоу у
приземљу) а у једном делу (први спрат) је изложбени простор са радним експонатима. На
другом и трећем спрату спрату се налазе канцеларије запослених.
Услуга физичко-техничког обезбеђења објекта подразумева двадесетчетворочасовно
обезбеђење са једним извршиоцем по смени. Непосредни извршилац услуга обезбеђења је
стациониран у холу у приземљу, у којој се налази монитор за видео надзор и
противпожарна централа. Сви извршиоци коју буду радили на објекту ће проћи обуку за
руковање противпожарном централом, противпровалним системом и обуку за коришћење
видео надзора, које ће организовати наручилац у договору са предузећем које је
инсталирало опрему. Задатак непосредног извршиоца је да чува изложене предмете и
опрему у објекту и да контролише да нико неовлашћен не улази у објекат, као и да обилази
објекат споља и изнутра, свака два сата и да то евидентира у Књизи дежурстава. Од
пружаоца услуга физичког обезбеђења очекује се спровођење свих мера предвиђених овом
спецификацијом;
2) Начин обезбеђења гаранције квалитета је оригинал бланко соло меница за добро извршење
посла;
3) Време пружања услуга: годину дана од дана закључења уговора. Понуђач се обавезује да ће
Наручиоцу пружати предметну услугу свакодневно, у времену од 00:00 – 24:00 сата, у
сменском режиму рада са 1 (једним) извршиоцем, а све према условима и захтевима
Наручиоца из дате Спецификације услуга;
4) Место пружања услуга: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд;
III - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Задатак пружаоца услуге физичко - техничког обезбеђења и противпожарне заштите јесте
заштита запослених, посетилаца, имовине, културних добара и предметног објекта од
могућности отуђивања или оштећења предмета и имовине, те од повређивања и недоличног
понашања посетилаца, нарушавања правила понашања својствених објектима културе
(непримерено гласан говор, уношење хране и пића, неадекватно облачење, физички контак са
експонатима), као и предузимање превентивних мера заштите од пожара, у складу са Законом
о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09).
Услуга физичко - техничког обезбеђења и противпожарне заштите, која је предмет ове јавне
небавке, обухвата обезбеђење објекта Музеја Николе Тесле и то:
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Услуга физичко - техничког обезбеђења
У оквиру услуга физичког обезбеђења, понуђеч је дужан да обезбеди:
1) заштиту од оштећења и различитих облика отуђивања културних добара и мобилијара,
те заштиту ентеријера и екстеријера објекта;
2) превентивну заштиту посетилаца и пружање прве помоћи посетиоцима;
3) сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих;
4) предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или других
појава које су у вези са целокупном безбедношћу (обавештавање оперативног центра,
полиције и одговорног лица корисника услуге обезбеђења).
Услуга противпожарне заштите
У оквиру услуга противпожарне заштите понуђач је дужан да обезбеди:
1) оспособљеност непосредних извршилаца за руковање апаратима, другим уређајима и
средствима за гашење пожара, као и противпожарном централом;
2) предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанака пожара,
као што су:
 контрола простора и објекта, као и прилаза апаратима за гашење пожара у објекту,
 налагање отклањања запаљивог материјала на безбедну удаљеност од грејних тела,
 контрола и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других електричних
апарата и уређаја чија намена није предвиђена у објекту, а за које није дата сагласност за
коришћење,
 контрола искључења електричних уређаја, светла и остале коришћене опреме у објекту,
 свакодневна визуелна контрола исправности апарата за гашење пожара и размештај
апарата у објекту према плану и провера исправности противпожарне централе,
 обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње послове,
као и одговорног лица корисника услуге о избијању пожара, учешће у гашењу почетних пожара
и отклањање последица пожара;
 обављање других послова из области превентивне заштите од пожара.
Пружалац услуга је у обавези да:
 за све ангажоване извршиоце обезбеди једнообразну одећу – униформу, као и осталу
неопходну опрему за рад, све искључиво о свом трошку;
 обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке обилазе, у
интервалима од 2 сата током 24 сата, простор који обезбеђују и у писаној форми у Књизи
дежурстава, констатују уочено, односно затечено стање;
 обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке имају константну
сарадњу са органима безбедности, а нарочито у ситуацијама угрожене безбедносне у објекту
који обезбеђују;
 има сталну сарадњу са овлашћеним лицем које је решењем постављено од стране
корисника услуга;
 поступа у складу са примедбама и захтевима корисника у погледу начина обављања
посла и поштовање уобичајених правила понашања у објекту;
 о посетама, а посебно о обиласцима инспекцијских органа (Министарства унутрашњих
послова и других), воде прецизну евиденцију и одмах информишу овлашћено лице Наручиоца.
Пре подношења понуде, овлашћеним представницима понуђача је омогућено да изврше увид
и непосредан преглед објекта и стекну увид у све информације неопходне за припрему понуде.
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и то :
‒ да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући регистар;
‒ да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
‒ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
‒ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, односно лиценцу за вршење послова физичко-техничког обезбеђења
заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавим скуповима
и другим местима окупљања грађана, сходно одредбама Закона о приватном
обезбеђењу (Службени гласник РС, бр.104/13 и 42/15).
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине, као и да му н ије изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за
учешће у поступку јавне набавке предвиђен чланом 76. Закона и то:
1) Понуђач је у обавези да поседује Сертификат SRPS ISO 9001:2015 или ISO 9001:2015 или
EN ISO 9001:2015 – системи менаџмента квалитетом
Понуђач ће, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, бити у обавези, да пре
закључења уговора,за свако радно ангажовано лице на пружању услуга које су предмет ове
јавне набавке, достави следећу документацију (Образац 6):
 потврда да лице није осуђивано за кривична дела из члана 11. Закона о оружју и
муницији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 20/15);
 уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити
подигнута оптужница и да се против радника не води кривични поступак за
кривична дела за које се гони по службеној дужности;
 лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање послова физичкотехничког обезбеђења уз ношење оружја;
 уверење о завршеној обуци у руковању ватреним оружјем;
 уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато
од надлежног Министарства унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о
заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15);
 уверење да радник није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира
за који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о
оружју и муницији Републике Србије и Закона о јавном реду и миру);
 уверење да се против радника не води прекршајни поступак за прекршај јавног
реда и мира за који је прописана казна затвора или прекршај утврђен
одредбама Закона о оружју и муницији Републике Србије и Закона о јавном
реду и миру.
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Уколико понуђач ангажује подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тачке 1-4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе мора испунити услове
предвиђене чланом 75. став 1. тачке 1-4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је
неопходна испуњеност тог услова. Додатни услов испуњавају заједно.
2)
Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатног услова из чл. 75. и 76.
Закона
Обавезни услови:
 У складу са члан 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке (члан 75. ст. 1-4), понуђач доказује достављањем изјаве
(Образац 3) којом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учествовање у поступку јавне набавке.
 Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) понуђач доказује
достављањем копије (неоверена) Решења Министарства унутрашњих послова, којим се
правном лицу издаје лиценца за вршење послова физичко - техничког обезбеђења
заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавим скуповима
и другим местима окупљања грађана, сходно одредбама Закона о приватном
обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15).
Додатни услов:
 Испуњеност додатног услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем важећег
Сертификата SRPS ISO 9001:2015 или ISO 9001:2015 или EN ISO 9001:2015 – системи
менаџмента квалитетом.
Недостављање наведеног сертификата сматраће се битним недостатком понуде (у складу са
чланом 106. Закона).
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да обрасце
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце који у
том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (ОБРАЗАЦ 3/А) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
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закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.
Подаци о језику на којем се подноси понуда: Понуда се подноси на српском језику.
2.
Начин на који понуда мора да буде сачињена: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у затвореној коверти тако да се са сигурношћу може утврдити приликом
отварања понуде да се први пут отвара. На полеђини навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд, са назнаком „ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у
објекту Музеја Николе Тесле, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, у којој се налази понуда, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
У случају да је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о
пријему понуде, са назначеним датумом и сатом пријема понуде.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
‒ Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1);
‒ Образац структуре цене са упутством како да се попуни (ОБРАЗАЦ 2);
‒ Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75.ст.1-4 (ОБРАЗАЦ 3);
‒ Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона (ОБРАЗАЦ 3/А);
‒ Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4);
‒ Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 5);
‒ Изјава понуђача о обавези достављања документације у случају доделе уговора
(ОБРАЗАЦ 6)
‒ Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 7 -достављање овог обрасца није
обавезно);
‒ Модел уговора
‒ копију Решења Министарства унутрашњих послова, којим се правном лицу издаје
лиценца за вршење послова физичко - техничког обезбеђења заштите лица и имовине и
одржавања реда на спортским приредбама, јавим скуповима и другим местима
окупљања грађана
‒ важећи Сертификат SRPS ISO 9001:2015 или ISO 9001:2015 или EN ISO 9001:2015 –
системи менаџмента квалитетом
‒ Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке
понуде)
Понуда се припрема у складу са и на обрасцима који су саставни део Конкурсне документације.
Све стране образаца морају бити попуњене на српском језику, јасно, читко, хемијском оловком,
на предвиђеним местима оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, у свему у
складу са Упутством за сачињавање понуде.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да обрасце
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце који у
том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона, осим Обрасца 3 који
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потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме потврђују да сваки члан групе испуњава
обавезне услове наведене у члану 75. став 1. тачке од 1 - 4.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, заокружавању
понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може такву грешку отклонити тако што ће
исправљени део оверити и ставити потпис овлашћеног лица понуђача.
3.

Не прихвата се понуда са варијантама.

4.
Измена, допуна и опозив понуде: У року за подношење понуде понуђач може да
измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, тј. која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Музеј Николе Тесле, Крунска 51, са
назнаком:
‒ Измена понуде за јавну набавку услуга – Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2017 НЕ ОТВАРАТИ“ или
‒ Допуна понуде за јавну набавку услуга – Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2017НЕ ОТВАРАТИ“ или
‒ Опозив понуде за јавну набавку услуга – Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2017НЕ ОТВАРАТИ“ или
‒ Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2017НЕ ОТВАРАТИ“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.По истеку рока за
подношење понуде, није могуће извршти опозив, допуну и измену понуде.
5.
Учествовање у заједничкој понуди: Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. У обрасцу понуде
(ОБРАЗАЦ 1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, тј. да ли је подноси самостално или
као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
6.
Понуда са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је
да у обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде (Образац 1) наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
3/А).
Понуђач одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, тј. уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев,
омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7.
Заједничка понуда: Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1-2 Закона и то:
‒
‒

Члану групе који ће бити носилац посла, тј.који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци, одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
Понуђачи из групе понуђача одговарају солидарно према наручиоцу.
8.
Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
‒ начин плаћања je у складу са чланом 4. модела уговора;
‒ време пружања услуга: годину дана од дана закључења уговора;
‒ место пружања услуге: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд;
‒ Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде, не може мењати понуду.
9.
Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим зависним и
пратећим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир укупан износ без пореза, доприноса и провизије без пдв.
Цена је фиксна и непроменљива до коначне реализације уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл.92.
Закона.
10. Подаци о државном органу или организацији односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су у вези са извршењем уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017
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11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе:
‒ Изјаву понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 4)
Изабрани понуђач ће бити у обавези да као средство финансијског обезбеђења у року од 7
дана од дана потписивања уговора достави:
‒ оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овереним ОП обрасцем, овлашћењем за попуну
менице и потврдом о регистрацији менице, у висини од 10% од вредности уговора (без
обрачунатог ПДВ) са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла.
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима
банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два
потписника).
Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом (не
може факсимил) лица која су потписала и меницу.
12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: У складу са
чланом 63. ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења шаље се искључиво писаним путем,
односно поштом на адресу наручиоца или на е-mail radmila.adzic@tesla-museum.org.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници, као и на Порталу јавних набавки града Београда.
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
подиспоручиоца (члан 93. Закона)
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, односно подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
15.
Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је
понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
‒ поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
‒ учинио повреду конкуренције;
‒ доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је
‒ уговор додељен;
‒ одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
‒ правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
‒ исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
‒ исправа о наплаћеној уговорној казни;
‒ рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
‒ извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
‒ изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се
‒ уређују облигациони односи;
‒ доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови
‒ групе понуђача;
‒ други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне
‒ набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
16. Врста критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда буду
имале исту цену, као најповољнија понуда ће се изабрати понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла. У случају да две или више понуда
буду имале и исти рок важења менице за добро извршење посла, као најповољнија понуда
изабраће се понуда понуђача која буду извучена жребом.
17. Доношење одлуке у вези са јавном набавком:
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од
дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање
једну прихватљиву понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
јавне набавке, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, као и на Порталу јавних набавки града
Београда.
18. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач или заинтересовано лице које има интерес
за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије
предвиђено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, својој интернет страници
(члан 149. став 6.) и Порталу јавних набавки града Београда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а
уколико не садржи наведене елементе, Наручилац ће такав Захтев одбацити Закључком,
против којег подносилац Захтева може у року од три дана од дана пријема, поднети жалбу
Републичкој комисији, док копију жалбе доставља истовремено Наручиоцу.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или електронском поштом на
адресу radmila.adzic@tesla-museum.org (о чему мора имати потврду пријема одлуке од стране
наручиоца) или путем поште - препоручено са повратницом., а копија истовремено доставља
Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета уплати таксу, у износу од
60.000,00 динара, жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на
број: 01/2017, сврха: такса за ЗЗП број јавне набавке 01/2017, корисник: буџет Републике
Србије.
19. Рок у којем ће уговор бити закључен: Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци
достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће
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сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако
је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
20. Објављивање обавештења: Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној
набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних
набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно од дана коначности одлуке
о обустави поступка јавне набавке.
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VI

ОБРАЗАЦ 1
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________ од _________ 2017.године
(обавезно уписати број и датум понуде)
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б)као заједничку понуду В)са подизвођачем
(заокружити начин подношења Понуде)
I-Пословно име или скраћени назив
Понуђача/носиоца посла из одговарајећег
регистра:
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке:
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у регистар понуђача
Да
Не
II-Пословно име или скраћени назив
подизвођача/члана групе из одговарајућег
регистра:
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
Део предмета који ће се извршити преко
подизвођача (не већи од 50%)
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
Уписан у регистар понуђача
Да
Не
III Пословно име или скраћени назив
подизвођача/члана групе из одговарајућег
регистра
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017
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Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
Део предмета који ће се извршити преко
подизвођача (не већи од 50%)
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
Уписан у регистар понуђача
Да
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна цена без пдв:
Укупна цена са пдв:
Време пружања услуге: годину дана од дана закључења уговора

Не

Рок важења понуде:
______ дана (минимум 60 дана од отварања понуде)
Рок важења менице
за добро извршење ______ дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла
посла:
(минимум 30 дана)
Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у складу са чланом 4. уговора, а најкасније у року од
45 дана од дана пријема фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама "Сл.гласник РС", број 119/12 и 68/15;
Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као
и да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде.
М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:
*Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени.
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну обрасца
копирати и приложити истом
***У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају
мора бити наведен у споразуму из члана 81. Став 4. Закона.
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VII

Р.
б
р

1.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ 2
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита
у објекту Музеја Николе Тесле, јнмв 01/2017
Јед.мер

Укупно
сати

(h)

8760

ОПИС

Физичко – техничко обезбеђење и
противпожарна заштита
у објекту Музеја Николе Тесле

Јед.
цена по
сату без
ПДВ

Јед. цена
по сату
са ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Укупна
цена са
ПДВ

УПУТСТВО КАКО ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:





у колону „Јединична цена по сату без ПДВ-а“ уписати цену по часу без ПДВ-а;
у колону „Јединична цена по сату са ПДВ-ом“ уписати цену по часу са ПДВ-ом;
у колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати износ који се добије множењем броја из колоне
„Јед.мере (h) “ са бројем из колоне „Јединична цена по сату без ПДВ-а“;
у колону „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати износ који се добије множењем броја из колоне
„Јед.мере (h) “ са бројем из колоне „Јединична цена по сату са ПДВ-ом
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VIII

ОБРАЗАЦ 3
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као овлашћено лице понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
да Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача)
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - Физичко – техничко
обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, јнмв 01/2017, и то:
1. да сам регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући регистар
2. да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3. да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме
потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама од 1. до 3. ове изјаве.
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IX

ОБРАЗАЦ 3/А
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
да Подизвођач
______________________________________________ (навести назив
подизвођача) испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане
Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Физичко –
техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле, јнмв 01/2017 и
то:
1) да је подизвођач регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући регистар
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача
**У случају да понуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке понуде, овај образац
доставити непопуњен

Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017

18

X

ОБРАЗАЦ 4
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,
Понуђач _____________________________________________________(навести назив
понуђача) даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну
набавку мале вредности Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту
Музеја Николе Тесле, јнмв 01/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:
* У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају
мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.
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XI

ОБРАЗАЦ 5
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у року од 7 дана од
дана потписивања уговора доставити оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење
посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овереним ОП обрасцем,
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, насловљену на Музеј
Николе Тесле, у висини од 10% од вредности уговора ( без обрачунатог ПДВ), са роком
важности ____________ (минимум 30 дана) дужим од уговореног рока за коначно извршење
уговорене обавезе.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:
*У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају
мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.
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XII

ОБРАЗАЦ 6
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ
ДОДЕЛЕ УГОВОРА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде
изабрана као најповољнија, пре закључења уговора Наручиоцу доставити, следећу докуменатацију за
лица која ће бити ангажована на пружању услуга које су предмет ове набавке:

потврда да лице није осуђивано за кривична дела из члана 11. Закона о оружју и муницији
Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 20/2015);

уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута
оптужница и да се против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се
гони по службеној дужности;

лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање послова физичко-техничког
обезбеђења уз ношење оружја;

уверење о завршеној обуци у руковању ватреним оружјем;

уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од надлежног
Министарства унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15);

уверење да радник није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира за који је
прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији
Републике Србије и Закона о јавном реду и миру);

уверење да се против радника не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за
који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији
Републике Србије и Закона о јавном реду и миру.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача
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XIII

ОБРАЗАЦ 7
Физичко – техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе
Тесле, јнмв 01/2017

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона, понуђач _______________________________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ:

Трошове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Напомена:
*Достављање овог обрасца није обавезно.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017
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XIV

МОДЕЛ

УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ из Београда, Крунска 51 МБ 07010001, ПИБ 100293019, рачун
број: 840-555664-81, кога заступа директор др Бранислав Јовановић (у даљем тексту:
Корисник услуга) и
2. _____________________________, из __________, улица ________ број _____,
МБ______________,
ПИБ:_______________,
кога
заступа
овлашћено
лице
_____________________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга)
ПРЕДМЕТ: Физичко-техничко обезбеђењe и противпожарна заштита у објекту Музеја Николе Тесле

Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог Уговора пружање услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите у објекту Музеја Николе Тесле у Београду,
Крунска улица број 51, за период од годину дана од дана потписивања Уговора, а у свему
према прихваћеној понуди Даваоца услуге број ______ од ________ 2017. године, која је
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
У оквиру услуга физичко - техничког обезбеђења Давалац услуга је дужан да обезбеди:
Услугу физичко - техничког обезбеђења:
1) заштиту од оштећења и различитих облика отуђивања културних добара и мобилијара,
те заштиту ентеријера и екстеријера објекта;
2) превентивну заштиту посетилаца и пружање прве помоћи посетиоцима;
3) сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих;
4) предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или других
појава које су у вези са целокупном безбедношћу (обавештавање оперативног центра,
полиције и одговорног лица корисника услуге обезбеђења),
Услугу противпожарне заштите
1) оспособљеност непосредних извршилаца за руковање апаратима, другим уређајима и
средствима за гашење пожара, као и противпожарном централом;
2) предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанака пожара,
као што су:
 контрола простора и објекта, као и прилаза апаратима за гашење пожара у објекту,
 налагање отклањања запаљивог материјала на безбедну удаљеност од грејних тела,
 контрола и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других електричних
апарата и уређаја чија намена није предвиђена у објекту, а за које није дата сагласност за
коришћење,
 контрола искључења електричних уређаја, светла и остале коришћене опреме у
објекту,
 свакодневна визуелна контрола исправности апарата за гашење пожара и размештај
апарата у објекту према плану и провера исправности противпожарне централе,

Музеј Николе Тесле, јнмв 01/2017

23

 обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње послове,
као и одговорног лица корисника услуге о избијању пожара, учешће у гашењу почетних пожара
и отклањање последица пожара;
 обављање других послова из области превентивне заштите од пожара.
Члан 3.
Давалац услуга се обавезује да ће Кориснику услуга пружати предметну услугу свакодневно, у
времену од 00:00 – 24:00 сата, у сменском режиму рада са по 1 (једним) извршиоцем, а све
према условима и захтевима Корисника услуга из дате Спецификације услуга.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност овог уговора износи ______________ динара
без обрачунатог ПДВ, односно ______________ са обрачунатим ПДВ.
Цена радног сата износи ____________ без обрачунатог ПДВ, односно __________ са
обрачунатим ПДВ.
Плаћање се врши сукцесивно на основу обрачунатог броја радних сати на месечном нивоу, у
року од 45 дана од дана достављања потписане и оверене фактуре од стране Даваоца услуге на
текући рачун број ____________________ који се води код ____________ банке.
Уговорене цене су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговорене обавезе Даваоца
услуга.
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да услуге физичко - техничког обезбеђења и противпожарне
заштите врши стручно и квалитетно, с пуном професионалном пажњом и у складу са
правилима струке, уз стриктно поштовање законских прописа, стандарда и норматива који
важе за ову врсту послова, према утврђеној динамици и потребама Корисника услуга.
Члан 6.
Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у року од 7 дана од дана потписивања уговора
достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и
оверену, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице, насловљену на Музеј Николе Тесле, у износу од 10% од вредности уговора ( без
обрачунатог ПДВ-а), са роком важности _______ (минимум 30) дана дужим од уговореног рока
за коначно извршење уговорене обавезе.
Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да у моменту закључења уговора достави Кориснику услуга списак
радно ангажованих извршилаца на пословима из члана 2. Уговора, са доказима за сваког
појединачно:
 потврда да лице није осуђивано за кривична дела из члана 11. Закона о оружју и муницији
Републике Србије (“Службени гласник РС”, брoj 20/15);
 уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута
оптужница и да се против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се гони
по службеној дужности;
 лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање послова физичко-техничког
обезбеђења уз ношење оружја;
 уверење о завршеној обуци у руковању ватреним оружјем;
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 уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од
надлежног Министарства унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара
(„Сл. Гласник РС“ бр. 111/09);
 уверење да радник није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира за који је
прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији
Републике Србије и Закона о јавном реду и миру);
 уверење да се против радника не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и
мира за који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и
муницији Републике Србије и Закона о јавном реду и миру.
Корисник услуга може писaним путем захтевати од Даваоца услуга замену појединих
запослених извршилаца, уколико није задовољан радом запослених извршилаца, као и у
случају да се исти не придржавају налога овлашћеног лица које је решењем постављено од
стране Корисника услуга.
Запослени извршиоци су у обавези да у свакодневном раду примају и извршавају све налоге
овлашћеног лица Корисника услуга, којима се доприноси бољој организацији.
Члан 8.
На објекту из члана 1. овог Уговора потребно је стално присуство једног извршиоца.
Непосредни извршилац услуга физичко-техничког обезбеђења је у обавези да цео објекат
обилази у интервалима од 2 сата током 24 сата и то евидентира у Књизи дежурстава.
Члан 9.
Давалац услуге преузима одговорност за сву штету насталу на имовини Корисника услуга, као и
у случају настанка повреда запослених лица Корисника услуге и посетилаца објекта, а за коју се
докаже да је проузрокована кривицом (намерно или грубом непажњом) запослених
извршилаца Даваоца услуга, осим штете која је настала приликом неопходне и оправдане
интервенције запослених извршилаца приликом вршења дужности, у циљу заштите имовине
Корисника услуга или лица чији су живот и здравље угрожени.
Узрок и околности под којима је штета настала на имовини Корисника услуга, као и у случају
настанка повреда запослених лица Корисника услуга и/или посетилаца, у поступку неопходне и
оправдане интервенције запослених извршилаца Даваоца услуга, утврђује заједничка Комисија
уговорних страна, а која се састоји од једнаког броја представника обе уговорне стране.
Члан 10.
Давалац услуга је у обавези да за ангажоване извршиоце обезбеди једнообразну одећу –
униформу, као и осталу неопходну опрему за рад, све искључиво о свом трошку.
Давалац услуга је дужан да врши надзор над радом запослених извршилаца који ће бити
ангажовани на објекту Корисника услуга, као и да овлашћеним лицима Корисника услуга
омогући несметану контролу рада свих запослених извршилаца.
Члан 11.
Давалац услуга је у обавези да одреди једно лице за контакт, одговорно за контролу квалитета
предметних услуга и контролу рада запослених извршилаца за поверени објекат.
Давалац услуга се обавезује да чува као пословну тајну све исправе и податке до којих дође у
току извршења обавеза преузетих овим Уговором, а гарантује и заштиту тајности података у
име свих запослених извршилаца.
Члан 12.
Овај Уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења уговора.
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Члан 13.
Пре истека периода из члана 12. овог Уговора, Уговор престаје да важи у следећим
случајевима:
1. споразумом уговорних страна у писаној форми;
2. једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања уговорних
обавеза, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о једностраном
раскиду;
3. једностраним раскидом Корисника услуга у случају грубог кршења уговорних обавеза
од стране Даваоца услуга, несавесног и немарног вршења послова од стране
запослених извршилаца на пословима физичко-техничког обезбеђења, са отказним
роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду.
У случају једностраног раскида Уговора од стране Корисника услуга, а из разлога из става 1.
тачке 2. и 3. овог члана, уговорна страна која је скривила раскид је у обавези да другој
уговорној страни накнади штету у складу са општим правилима о одговорности за накнаду
штете, а у случају да је раскид уговора скривио Давалац услуга, Корисник услуга има право да
према пословној банци Даваоца услуга активира и наплати меницу, као и право на накнаду
штете до пуног износа.
Члан 14.
На све оно што није ближе регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи Републике Србије који регулишу
предметну материју.
Уговорне стране ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора настојати да реше мирним
путем, а у случају да у томе не успеју уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 15.
Овај Уговор је састављен у четири истоветних примерака, од којих по два примерка за сваку
уговорну страну.

за Даваоца услуга

за Корисника услуга

_______________________

______________________
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