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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Републичка дирекција за имовину Републике Србије
- Београд, улица Краља Милана број 16
- ПИБ 102199586,
- Матични број 17114450
- инернет адреса: www.rdi.gov.rs.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 23/2019 су добра: Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце.
3. Партије:
Набавка је обликована у три партије, и то:
Партија 1 – Набавка канцеларијских контејнера и контролних кабина за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце,
44211000-2 Монтажне зграде
45223800-4 Монтирање и постављање монтажних конструкција
34221000-2 Покретни контејнери за посебне намене
Партија 2 – Набавка прилазних рампи за потребе успостављања заједничке
контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце,
34953000-2 Прилазне рампе
Партија 3 – Набавка телекомуникационе опреме - РЕК ормара са
телекомуникационим разводом, за потребе успостављања заједничке контроле на
граничном прелазу Прешево-Табановце,
32522000-8 Телекомуникациона опрема.
4. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Мишљења
Управе за јавне набавке, број 404-02-3124/19 од 08.07. 2019. године.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ:

(Образац 1)

ПАРТИЈА 1 - Набавка канцеларијских контејнера и контролних кабина за
потребе успостављања заједничке контроле на граничном прелазу ПрешевоТабановце
За потребе граничних органа Северне Македоније (МГО) потребно је обезбедити
следеће:
Контејнери:
 3 (три) контејнера димензија 6,00 х 2,40 х 2,50, стандардне материјализације.
Контејнери су комбинација металне конструкције и панел плоча. Контејнери требају
бити опремљени канцеларијским намештајем (2 столице, сто са 2 фиоке, плакар),
 1 (један) контејнер димензија 6,00 х 2,40 х 2,50 који има функцију чајне кухиње са
доњим кухињским елементом од иверице дужине маx 2000мм , са радном плочом,
судопером са славином, бојлер НМ 10 лит, уградни фрижидер 100-120лит - 1 кпл
Контролне кабине за путнички и аутобуски саобраћај:
 6 (шест) контролних кабина са 4 (четири) радна места по кабини , уградни пулт на
коме се може инсталирати опрема (рачунар, читач путних исправа, телефон), четири
фиоке, четири столице
 димензије кабина 6,00 х 2,00 х 2,85, а исте су контејнерског типа, изграђене од
металне конструкције и панелних плоча, врата и шалтери су од ПВЦ материјала,
беле боје, са ламинатним подом;
 контролне кабине имају врата, са обе чеоним стране по једна врата, а на бочним
странама се налазе шалтери и то са обе стране по два шалтера;
ДИМЕНЗИЈЕ КОНТРОЛНИХ КАБИНА:
 Кабина за контролу путничког и аутобуског саобраћаја - 6,00х2,00х2,85,
 Висина шалтера 75 цм од пода (унутар кабине) 90 цм (спољња висина) од бетонске
површине.
 Висина стакленог дела 125 цм. Шалтер 53 цм.
 Ширина стакленог дела 235 цм. Шалтер 82 цм.
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Прилог – Скица контролних кабина:
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Спољашњи изглед постојећих кабина

Унутрашњост постојећих кабина
Слике постојећих кабина се дају само информативно, ради олакшане припреме понуда и
постизања што је могуће веће једнообразности изгледа кабина на граничном прелазу.

Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Позиција

Количина

Контејнер
Контејнер чајна кухиња са
опремом
Контролна кабина
Сто (Ш60xД125)
Столица (Ш60xВ100xД60)
Фиока
Плакар (Ш120xВ200xД60)

3
1

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

6
4
40
40
6
УКУПНА ЦЕНА ПАРТИЈА 1

Рок за извршење Партије број 1 је пет (5) дана од дана захтева наручиоца.
Датум:

Потпис овлашћеног лица:
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ПАРТИЈА 2 - Набавка прилазних рампи за потребе успостављања заједничке
контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце
Ред.
број

Назив

1.
Аутоматске рампе
на електрични
погон

2.

Опис
-Рука рампе до 3,5 м
- Кућиште рампе од челичног пластифицираног рама са
алуминијумском пластифицираном оплатом.
- Поклопац кућишта од поцинкованог пластифицраног челика са
интегрисаном ЛЕД расветом.
- Пасивна светлосна сигнализација на кућишту и руци рампе.
- Електромеханички самозакључавајући редукторски мотор на 24 VDC
снаге 100W.
- Брзина подизања / спуштања, подесиво од 6 до 8 sec.
- Интензитет употребе 5000 Х без паузе у раду
- Микропроцесорска управљачка јединица са приказом алармног стања
за анализу грешака.
- Рука рампе од алуминијумског профила пластифицираног у белу боју
са модуларном ЛЕД расветом дужине 4000 mm са заштитном гумом у
доњој зони.
- LED светолсна сигнализација интегрисана у руку рампе.
- Температурни опсег рада од -20 до +55°C.
- Степен заштите IP54.
- Систем за ручну деблокаду помоћу EU кружног кључа.
- Систем за балансирање помоћу опруга
- Микропроцесорска управљачка јединица треба да омогући накнадну
доградњу следећих опција:
- Индуктивне петље
- Пријем сигурносних фото ћелија
- Даљинско жичано управљање и управљање безжичним радио
командама у складу са стандардима у Србији
- Управљање преко читача картица
- Анти вандал шифратор
- даљински управљач уз сваку рампу
- модул за индуктивну петљу уградња у асфалт
-управљачка табла са два тастера за ручно спуштање и отварање рампе

Демонтажа и
одношење делова на Пре монтирања нове рампе извршити демонтажу старе.
законима
Одношење демонтиране рампе на законима предвиђену локацију.
предвиђеној
локацији
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Јед. цена без
Количина ПДВ
10

1 Рампе са уградњом
Модул за индуктивну петљу са антеном за уградњу у асфалт
2
3 Просецање асфалта и уградња
Управљачка табла са два тастера за мануелно отварање и
4 спуштање рампе

Укупно без
ПДВ

10
10
10
УКУПНА ЦЕНА
ПАРТИЈА 2
(без ПДВ):

Рок за извршење Партије број 2 је пет (5) дана од дана захтева наручиоца.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

ПАРТИЈА 3: Набавка телекомуникационе опреме - РЕК ормара са
телекомуникационим разводом, за потребе успостављања заједничке контроле на
граничном прелазу Прешево-Табановце

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Савремене рачунарске мреже се у највећем броју случаја реализују по принципу
структурираног каблирања, којим треба да се обезбеди и обједини пренос свих
информација у једном пословном систему. Осим квалитетног преноса података, овим
системом се може обављати и пренос телефонских, видео, управљачких, алармних
сигнала и слично. Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са RJ 45
конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон (или оба) и која
даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја
(телефонске централе, свичева...). Структура мреже је таква да се, после инсталирања,
без икакве интервенције на самим кабловима цела мрежа може преконфигурисати на
потпуно другачији начин, у зависности од потребе корисника. То се постиже на самим
разделницима, који су посебно конструисани за лако и једноставно преспајање и
конфигурисање мреже по жељи. Ова опција нарочито долази до изражаја у ситуацијама
када се врши мењање физичког распореда радних места по згради. Одговорни
администратор врши преспајање на одговарајућим разделницима и све што корисник
на новом радном месту треба да уради јесте да прикључи свој телефон и рачунар у
зидну утичницу и да ради. Његов рачунар је повезан на исти начин у рачунарску мрежу,
његов телефон је на истом локалу као и раније.
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Осим велике флексибилности коју пружа, структурно каблирање захваљујући својој
систематичности омогућава једноставно и ефикасно администрирање мрежом, лако
проширивање инсталације и што је можда и најважније, потпуно је независно од типа
активних уређаја који се користе како за телефонску, тако и за рачунарску мрежу. Чак
се и уређаји који не одговарају стандардима структурног каблирања и немају адекватне
конекторе могу уз помоћ одговарајућих једноставних адаптера прикључити на систем.
Предмет овог пројектног задатка је изградња структурног каблирања централног
објекта, контролних кабина, као и стубића за видео надзор на граничномм прелазу
Прешево. Систем каблирања мора да подржава пренос било какве информације у
пропусном опсегу до минимум 500 MHz, како постојеће тако и процењене будуће.
Кабловска инфраструктура се састоји од два подсистема:
1. Каблирања окоснице објекта (повезивање концетратора (разделника) са главним
концетратором (разделником)) и
2. Хоризонталног (повезивање прикључница са концетраторима (разделницима))
Разводни орман (концетратор) покрива део хоризонталне површине, поштујући
техничко ограничење трасе у којима се концентришу кабловске трасе и смешта
одговарајућа активна мрежна опрема. С тим у вези, један или више ормана постављају
се по хоризонталној основи. Кабловским трасама окоснице објекта повезују се
поменути разводни ормани.
Кабловске трасе се изводе у форми звезде, да би се обезбедило да у случају прекида
поједине трасе остатак система ради. Кабловска структура има облик сложене звезде,
којој је почетак у централном разводном орману, а крај у прикључној кутији у оквиру
радног места.
Каблирање окоснице објекта се реализује, од главног разделника (места
концентрације каблова) РЕК0 до разводног ормана РЕК1 који се налази у контролној
кабини 3.4, мутимодним ОМ4 оптичким каблом капацитета 12 влакана и са 4 бакарнa
кабла категорије 6а типа кабла U/FTP.
Хоризонтално каблирање, од разводних ормана до утичница у контролним
кабинама и стубићима за постављање камера, се реализује бакарним паричним
кабловима категорије 6а типа кабла U/FTP. Утичнице морају задовољавати минимално
исте карактеристике као и поменути кабл.
Кабловска инсталација, треба да буде урађена у складу са важећим међународним
стандардима за структурно каблирање.
Неопходно је да радове на кабловској инфраструктури изводе сертификовани
извођачи радова, а трајни линкови уграђени у објекат морају да поседују минималну
двогодишњу системску гаранцију коју издаје Извођач и који је дужан да је преда уз
Записник о примопредаји радова, односно уз Записник о квалитативном пријему.
Трајни линкови у објекту подразумевају линију инсталационих каблова, утичнице и печ
панеле.
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При пројектовању трасе, ових врста каблова, морају се поштовати ограничења
услед електромагнетних сметњи према међународним стандардима EIA/TIA - 569.
Каблове постављати у одговарајући канални развод или ребраста црева, уколико је у
питању узидни развод, а у канцеларијама користити утичнице које одговарају
одабраном систему развода. Канали за развод каблова морају бити израђени од
самогасивог материјала и да поседују RoHS сертификат. Ребраста црева морају бити
израђена од HF материјала.
Каблови не смеју да трпе напрезање на истезање веће од 110N, морају бити
праволинијски положени без увртања, гњечења и сл. При полагању кабла обавезно
поштовати дозвољени радијус савијања кабла који произвођач прописује.
Каблови који пролазе кроз отворе у етажама, зидовима и слично морају бити
заштићени од механичких и других оштећења одговарајућим заштитним елементима
(пластична цев, пластично црево или сам канал).
Место главне концентрације каблова је објекат са ознаком 8.1. РЕК0. Димензије
ормана су 800*800mm 42U, са распоном шина 19 инча. Разводни орман у контролној
кабини 3.4 РЕК1 је димензија у основи 600*600mm 12U, са распоном шина 19 инча.
За разводни орман у контеролној кабини 3.4 РЕК1 треба извести један енергетски
кабл, кроз засебне каналне разводе, до разводне кутије или шуко утикача који ће
дефинисати Наручилац Извођачу радова. Потрошач у орману неће бити већи од 1200W.
У орману кабл завршити на енергетски рек развод (1U, 19") са минимално 6 шуко
утичница. Такође, у главном рек орману РЕК0 (објекат 8.1) извести енергетски кабл,
завршити га на рек развод (1U, 19") са минимално 6 шуко утичница, а максимална
потршња у орману неће бити већа од 3000W. За потребе Управе царина неопходно је
обезбедити 2 шуко утичнице у рек орману Р0 и 2 шуко утичнице у рек орману Р1.
У орману уградити развод за каблове величине 1U за бакарне каблове, као и испод
оптичког панела.
Контролне кабине - каблови од прикључних места у контролним кабинама са
ознакама 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 треба да заврше на patch панелу одговарајућег броја
портова у рек орману РЕК1 у контролној кабини 3.4. Каблови од прикључних места у
контролној кабини са ознаком 3.1 треба да заврше на patch панелу одговарајућег броја
портова у рек орману РЕК0.
Стубићи за LPR камере - каблови од прикључних места за LPR камере, везано за
кабине 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 треба да заврше на patch панелу одговарајућег броја
портова у рек орману РЕК1 у контролној кабини 3.4. Каблови од прикључних места за
LPR камере, везано за кабину 3.1 треба да заврше на patch панелу одговарајућег броја
портова у рек орману РЕК0. Кабл од прикључног места за LPR камеру код кабине 2.7,
треба да заврши на patch панелу у рек орману у контролној кабини 2.4.
Објекат 8.1 - каблови од прикључних места у објекту са ознаком 8.1, треба да
заврше на patch панелу одговарајућег броја портова у рек орману РЕК0.
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ПОТРЕБАН БРОЈ УТИЧНИЦА ЗА МУП
Контролне кабине
Ознака
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Бр. утичница
4
4
4
4
4
4
4

LPR камере
Ознака
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
2.7

Бр. Утичница
2
2
1
2
2
2
1
1

Објекат 8.1
Ознака
8.1

Бр. утичница
8

НАПОМЕНА:
-

Концентрационе ормане обезбеђује Испоручилац
Између објекта 8.1 и Станице граничне полиције положити PVC цев φ110, а
кроз њу 3 PE цеви φ40 (бетон између објеката)
Након радова, све мора бити враћено у првобитно стање (закрпљено,
офарбано...)
Све остале појединости, као и обилазак објекта имаће само Извођач радова тј.
Добављач.
Техничким решењем није обухваћена евентуална изградња стубића и линијске
телекомуникационе инфраструктуре (полагање цеви) од стубића, за постављање
LPR камера, до контролних кабина.

-
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ПРИЛОГ :
- Скица граничних прелаза Прешево/Табановце
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ПОТРЕБАН БРОЈ УТИЧНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЦАРИНА
Поред потребног броја утичница које је дефинисало МУП, за Управу царина је
потребно обезбедити додатни број утичница приказан у табелама:
Контролне кабине
Ознака
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Бр. утичница
4
4
4
4
4
4
4

Објекат 8.1
Ознака
8.2

Бр. утичница
8

ПОТРЕБАН БРОЈ УТИЧНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ИНСПЕКЦИЈА
Објекат 8.1
Ознака
8.3
Опис радова
У свему према
пројектном
задатку и скици

Бр. утичница
6

КАБЛИРАЊЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ПРЕШЕВО
УКУПНО ЦЕНА ПАРТИЈА 3 (без ПДВ):

Рок за извршење Партије број 3 је три (3) дана од дана захтева наручиоца.
Датум:

Потпис овлашћеног лица:
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Напомене:
Образац техничке спецификације и структуре цене понуђач мора да попуни и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су тачни подаци који су наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
овај образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре
цене.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, попуњава и потписује део који се
односи на партију за коју подноси понуду.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 13/45
позива за подношење понуда ЈН бр.23/2019

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр
1.

2.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
Да он и његов законски заступник став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
није осуђиван за неко од кривичних документацијом.
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
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази
у време. подношења понуде (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).
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-

Да поседује следеће важеће
лиценце издате од стране
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије – ЗА
ПАРТИЈУ 2:

:
5.

-

-

за вршење послова пројектовања
и надзора над извођењем система
техничке заштите
за вршење послова монтаже,
пуштања у рад и одржавања
система техничке заштите и
обуке корисника,
за вршење послова планирања
система техничке заштите,
за процену ризика у заштити
лица, имовине и пословања

-

фотокопије важећих лиценци

-
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је у последњих годину дана до дана
слања позива за подношење понуда
понуђач испоручио и монтирао
контејнерске јединице у вредности од
минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ
– ЗА ПАРТИЈУ 1;
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
да понуђач поседује камион са
камионском руком мин.носивости 8 тона
ради монтаже контејнера на локацијама
које одреди наручиоц – ЗА ПАРТИЈУ 1;

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном
документацијом.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да има најмање два радно ангажована
дипломирана машинска инжењера – ЗА
ПАРТИЈУ 1;
да
има
најмање
једног
радно
ангажовног дипломираног инжењера
електротехнике, број лиценце 453 –
одговорни извођач радова – ЗА
ПАРТИЈУ 3;

4.

ЗАХТЕВАНИ СТАНДАРДИ
Да има следеће важеће стандарде – ЗА
ПАРТИЈУ 1:
-Успостављен систем квалитета , у
складу са стандардима SRPS ISO 9001,
- SRPS ISO 14001 , који захтева од
организације да ефективно управља
својим утицајем на животну средину
кроз посвећеност спречавању загађења,
законској усаглашености и сталном
побољшању;
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- ОHSAS 18001 , систем за управљање
заштитом здравља и безбедношћу на
раду;
Да има следеће важеће стандарде – ЗА
ПАРТИЈУ 2:
ISO 9001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 27000

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4.
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
 Доказе којима се доказује испуњавање обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5)
– наведено под редним бројем 5. у табели, понуђач је у обавези да достави уз
понуду.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) и ст. 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача , а доказ о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став
1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
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конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
 Понуђач је дужан 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 закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
ПРЕПОРУКА ПОНУЂАЧИМА:
Доставити све тражене доказе уз понуду.
Докази које ће наручилац захтевати (уколико се не доставе уз понуду) су:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - ДОКАЗИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
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осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да 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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу обавезних услова за ПАРТИЈУ 2 - Доказ:
фотокопије важећих лиценци издатих од стране Министарства
унутрашњих послова – обавезно достављање уз понуду.
 ДОДАТНИ УСЛОВИ - ДОКАЗИ
1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова за ПАРТИЈУ 1 – Доказ:
- Потврда о стучној референци издата од стране наручиоца да је
понуђач у последњих годинудана од дана слања позива за подношење
понуда испоручио и монтирао контејнерске јединице у вредности од
минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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2) Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу додатних услова ЗА ПАРТИЈУ 1 – Доказ:
- Очитана саобраћајна дозвола, полиса обавезног осигурања и
фотографија камиона где се јасно види да има камионску руку.
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу додатних услова ЗА ПАРТИЈУ 1 и ЗА
ПАРТИЈУ 3 – Доказ:
- За сва радно ангажована лица:
 доказ о радном ангажовању код понуђача: копија М обрасца или
копија уговора о раду или уговора о радном ангажовању или
други доказ у складу са позитивним прописима.
- За дипломираног инжењера (поред доказа о радном ангажовању):
 Копија важеће лиценце и
 Потврда Инжењерске коморе Србије као доказ да је лиценца
важећа.
4) Захтевани стандарди, услов под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу додатних услова ЗА ПАРТИЈУ 1 и ЗА
ПАРТИЈУ 3 – Доказ:
Фотокопије захтеваних стандарда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs ;
 Потврда о важности лиценце – www.ingkomora.org.rs ;
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“ за сваку од партија.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном
ценом, за сваку од партија:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно,
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања за сваку од
партија:
Поступак преговарања ће се спровести са свим понуђачима који су поднели
благовремене понуде, и то одмах по окончању јавног отварања понуда. У преговарању
могу учествовати само овлашћени представници понуђача, по достављеном посебном
овлашћењу за преговарање које мора да садржи податке о јавној набавци на коју се
односи, лицу које је овлашћено да врши преговарање у име и за рачун понуђача, као и
податак о томе да ли је овлашћење дато са ограничењем или без ограничења у погледу
процентуалног или номиналног износа попуста у односу на цену из понуде.
Овлашћење за преговарање мора бити потписано од стране законског заступника
понуђача.
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Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Преговарање ће се вршити у три круга
и то тако што овлашћени представник понуђача може остати при цени из понуде,
односно при понуђеној цени из првог односно другог круга преговарања или понудити
попуст на ту цену. Проценат за који се даје попуст на укупну цену, аналогно важи и
примењује се и на све исказане јединичне цене из понуде.
Уколико понуђач да попуст, понуђени попуст је овлашћени представник понуђача
обавезан да изрази процентуално и номинално, односно да искаже посебно проценат
понуђеног попуста у односу на понуђену цену из понуде, односно на понуђену цену из
претходних кругова преговарања, као и вредност понуде са урачунатим попустом.
Уколико има разлике у номиналном и процентуалном износу важи процентуални износ
попуста.
У сваком кругу преговарања, Комисија за јавну набавку ће понуђачу, односно
овлашћеном представнику понуђача дати „Образац за преговарање“, у који ће
уписати евентуални попуст процентуално и номинално, као и укупну цену предметних
добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Комисија за јавну набавку ће сачинити „Образац за
преговарање“, посебно за сваког понуђача, за сваки круг преговарања.
Комисија ће у поступку преговарања, после сваког круга преговарања, јавно
саопштити понуђене износе, након што овлашћени представници оба понуђача попуне
„Образац за преговарање“, а према редоследу подношења понуда.
Обрасци за преговарање, попуњени и потписани од стране овлашћеног представника
понуђача у преговарачком поступку, саставни су део Записника о преговарању.
Комисија за јавну набавку ће понуђене износе, из сва три круга преговарања
записнички констатовати и понуђачима уручити Записник о преговарању.
Укупна цена предметних добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, дата у трећем, последњем
кругу поступка преговарања, представља коначну укупну понуђену цену у предметном
поступку јавне набавке.
По завршеном поступку преговарања, понуђачи који су мењали укупну понуђену цену,
као елемент преговарања, у поступку преговарања, у односу на понуђену цену из
поднете понуде, у обавези су да у року од два дана доставе нови образац понуде и
образац структуре понуђене цене, усаглашен са укупном вредношћу коначне понуђене
цене.
Након спроведеног поступка преговарања, Комисија за јавну набавку врши преглед и
стручну оцену понуда и сачињава Извештај о стручној оцени понуда, у складу са
критеријумом за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. Уколико више понуда, по
окончаном поступку преговарања имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба, на начин описан у
тачки 2.
Уколико понуђач не присуствује преговарачком поступку, а благовремено достави
понуду, понуђена цена из понуде сматраће се коначном.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Техничка спецификација и структура цене (Образац 1);
2) Образац понуде (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Потврда о стручној референци (Образац 7);
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка
контејнера и опреме за потребе успостављања заједничке контроле на граничном
прелазу Прешево-Табановце, број ЈН 23/2019, обликована по партијама;
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ УСЛОВИМА:
Набавка контејнера и опреме за потребе успостављања заједничке контроле на
граничном прелазу Прешево -Табановце, број ЈН 23/2019, обликована по партијама:
Број
партије
1.

2.

3.

Назив партије

Укупна цена без
ПДВ

Укупна
ПДВ

цена

са

Набавка канцеларијских
контејнера и контролних кабина
за потребе успостављања
заједничке контроле на ГП
Прешево-Табановце
Набавка прилазних рампи за
потребе успостављања
заједничке контроле на ГП
Прешево-Табановце
Набавка телекомуникационе
опреме - РЕК ормара са
телекомуникационим разводом,
за потребе успостављања
заједничке контроле на
ГП Прешево-Табановце
УКУПНО:

Рок и начин плаћања: у року од 15 дана од пријема исправне фактуре
Рок важења понуде: најмање 90 дана
Рок извршења предмета јавне набавке за све партију 1 и 2 је пет дана од дана захтева
наручиоца, а за партију 3 рок је три дана од дана захтева наручиоца.
Гарантни период на испоручена добра: _______________________ (намање 24 месеца)
Гарантни период на изведене радове _________________________ (најмање 12 месеци)
Место и начин испоруке и извођења радова: Објекти на граничном прелазу Прешево
Датум
_____________________________

Понуђач
_________________________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у
више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за партију за коју подноси
понуду.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке - Набавка контејнера и опреме за потребе успостављања
заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН 23/2019,
обликована по партијама, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке - Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН
23/2019, обликована по партијама, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

-

-

-

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Пословни капацитет: у периоду од година до дана слања Позива за подношење
понуда, понуђач испоручио и монтирао контејнерске јединице у вредноси од
минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ – ЗА ПАРТИЈУ 1,
Технички капацит: да поседуј камион са камионском руком мин. носивости 8
тона ради монтаже контејнера на локацијама које одреди наручилац – ЗА
ПАРТИЈУ 1,
Кадровски капацитет:

да има најмање два радно ангажована дипломирана инжењера машинства
- ЗА ПАРТИЈУ 1,
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-

-

да има најмање једног радно ангажованог дипломираног инжењера
електротехнике , број лиценце 453 – одговорни извођач радова – ЗА
ПАРТИЈУ 3,
Захтевани стандарди,
ЗА ПАРТИЈУ 1:
Успостављен систем квалитета , у складу са стандардима SRPS ISO 9001,
- SRPS ISO 14001 , који захтева од организације да ефективно управља својим
утицајем на животну средину кроз посвећеност спречавању загађења, законској
усаглашености и сталном побољшању;
- ОHSAS 18001 , систем за управљање заштитом здравља и безбедношћу на
раду;
ЗА ПАРТИЈУ 2:
ISO 9001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 27000

Место:_____________
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке - Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН
23/2019, обликована по партијама, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ПОТВРДА О СТРУЧНОЈ РЕФЕРЕНЦИ
НАЗИВ
КУПЦА/НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
издаје
ПОТВРДУ
Којом потврђује да је Понуђач:
___________________________________________________________________________
У периоду од 09.07.2018. године до 09.07.2019. године испоручио и монтирао
контејнерске
јединице
у
вредности
од,
_______________________________________________________________ дин без ПДВ.
Потврда се издаје ради учешћа у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда - Набавка контејнера и опреме за потребе успостављања заједничке
контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН 23/2019, обликована по
партијама, за потребе наручиоца и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Дана ____________
_______________________
(потпис овлашћеног лица наручиоца)
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико понуда садржи неки документ на страном језику, обавезно је уз
документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумачa.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Конкурснa документацијa се преузима у електронском облику преко Портала јавних
набавки: portal.ujn.gov.rs и интернет странице Наручиоца: www.rdi.gov.rs закључно са
даном истека рока за подношење понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији 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.
Понуду доставити на адресу: Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
Београд, Краља Милана број 16, на писарници, на првом спрату, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара - Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце,
број ЈН 23/2019 – Партија/е број _____, НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за подношење понуда
је 8 дана од дана слања позива за подношења понуда, односно до 17.07.2019. год, до
09,30 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 17.07.2019. године до 09,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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ЈАВНО ОТВАРАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ
Јавно отварање понуда обавиће се дана 17.07.2019. године са почетком у 10,00 часова у
просторијама Републичке дирекције за имовину РС, Краља Милана 16, Београд.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, али
активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који поднесу
уредно овлашћење.
Преговарање ће се спровести истог дана, након окончаног поступка јавног отварања
понуда, на начин описан у делу V тачка 3.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у три партије, и то:
Партија 1 – Набавка канцеларијских контејнера и контролних кабина за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце,
Партија 2 – Набавка прилазних рампи за потребе успостављања заједничке контроле на
граничном прелазу Прешево-Табановце,
Партија 3 – Набавка телекомуникационе опреме - РЕК ормара са телекомуникационим
разводом, за потребе успостављања заједничке контроле на граничном прелазу
Прешево-Табановце.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда
односи на целокупну набавку или само на одређене партије. Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН,
у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.
4.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

1) Техничка спецификација и структура цене (Образац 1);
2) Образац понуде (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезан елемент
понуде;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Потврда о стручној референци (Образац 7);
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Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају бити потписани од
стране свагог понуђача из групе понуђача.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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 односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана број 16, на писарници, на првом
спрату, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН
23/2019 – Партија/е број _____, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН
23/2019 – Партија/е број _____, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка контејнера и опреме за потребе
успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце, број ЈН
23/2019 – Партија/е број ____, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка контејнера и опреме за
потребе успостављања заједничке контроле на граничном прелазу Прешево-Табановце,
број ЈН 23/2019 – Партија/е број _____, НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији 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 понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају
промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89
„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 38/45
позива за подношење понуда ЈН бр.23/2019

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Након извршене испоруке добара и изведених радова на монтажи и постављању,
Добављач и Наручилац потписују Записник о примопредаји односно пријему радова , а
који ће бити основ за испостављање фактуре и плаћање
Плаћање ће се вршити по завршеној испоруци у року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема фактуре код наручиоца,
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања у овој јавној набавци.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Понуђача.
Уколико рачун Добављача није у складу са захтевом Наручиоца о испоруци добара
(количина, локација, постављање и пратеће услуге) исти ће бити враћен понуђачу на
исправку и за то време не тече рок за плаћање.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, монтажа и постављање)
Добављач дужан је да испоручи предметна добра и изврши предметне радове у року од
пет (5) дана за Партију 1 и 2, односно у року од три (3) дана за Партију 3, а све од дана
захтева Наручиоца.
9.3. Уговорна казна
Добављач је дужан да за сваки дан закашњења у извршавању уговорних обавеза да
плати Наручиоцу 0,5% од вредности уговора без ПДВ-а, с тим да укупна вредност не
може прећи 5%. Вредности уговора без ПДВ-а.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
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 на може мењати
понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Укупна цена постигнута након спроведеног поступка преговарања је фиксна и
непроменљива, и то тако да укључује све радове, материјале и услуге потребне за
правилно извршење предмета јавне набавке.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену приликом рангирања понуда узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Дозвољено је исказивање цене у еврима с тим што ће се вредност евра обрачунати у
динаре по средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан започетог отварања
понуда, без ПДВ-а.
У цену је потребно урачунати све зависне трошкове (транспорта, осигурања робе у
транспорту, испоруке, радова и сл.) које понуђач има у реализацији јавне набавке,
која одговара паритету D.A.P ( достављено у месту) локација Гранични прелаз
Прешево.
Евентуални трошкови настали у поступку царинског оптерећења падају на терет
Добављача, односно изабрани шпедитер Добављача је дужан да благовремено достави
образац ЕУР-1 овлашћеном лицу Наручиоца, у циљу даљег регулисања царинских
трошкова за робу увезену у Републику Србију.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 2 дана од дана
закључења уговора достави Наручиоцу:
- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од
10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету
(„Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
бр.43/2004,62/2006 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини
и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011,
80/2015 и 76/2016), са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока важности
уговора.
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- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора
без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са издатом
меницом;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани
захтев понуђача.
11.2.Меница за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда
Наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року са назначеним
номиналним износом од 5% од укупно уговорене цене, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и
„Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009, 31/2011 и 139/2014 - др.закон) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења 2
године дуже од истека уговора.
- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од укупно уговорене
цене, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По истеку рока рока важности менице, Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.
Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не
извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.
12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
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понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних и додатних
услова, цена и други подаци.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на e-mail: milan.savic@rdi.gov.rs
тражити 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 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 23/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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 контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ
ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси Добављач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail:milan.savic@rdi.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 понуда, 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
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(7) сврха: ЗЗП; Републичка дирекција за имовину Републике Србије; јавна
набавка ЈН број 23/2019.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора,
а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Наручилац обавештава понуђаче да приликом сачињавањ понуде употреба печата није
обавезна у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) .
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