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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 
и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке МВ-У-
6/2020-ДМ број 01-01/722 од 22.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку МВ-У-6/2020-ДМ број 01-01/722-1 од 22.05.2020.године, припремљена је 

 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге 
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8-11 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад 

Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 5 
 
Интернет страница: www.transportgas-srbija.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређује област јавне 
набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке бр. МВ-У-6/2020-ДМ су УСЛУГЕ – Редовно одржавање и чишћење 
клима 
 
Назив из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања уређаја 
Ознака из општег речника набавке: ОРН 50530000 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Дијана Мајсторовић,службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса : dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com 
Време: радни дани Наручиоца (понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 часова 
 
6. Партије 
Набавка је обликована у две партије и то:  
Партија број 1 - Редовно одржавање и чишћење клима за сервер сале 
Партија број 2 - Редовно одржавање и чишћење сплит  клима 
 
 
7. Укупна процењена вредност: 690.000,00 РСД без ПДВ-а и то за: 
- партију 1: 210.000,00 РСД без ПДВ-а 
- партију 2: 480.000,00 РСД без ПДВ-а 
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
Предмет јавне набавке: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА 
 
 

Партија број 1: 

 Редовно одржавање и чишћење клима за сервер сале 
 

 
1.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:  
Редовно одржавање и чишћење клима за сервер сале за референтни модел: Каналска 
инвертер клима FUJITSU 36000 BTU ARYG36LMLE (комада 2) што подразумева: 
Провере: 

- Преглед стања и рад спољне и унутрашње јединице (провера и тумачење алармних 
стања; провера рада турбине) 

- Провера усисног и издувног дела унутрашњег система. 
- Чишћење спољне и унутрашње јединице. 
- Провера стања инсталације (кондензата, бакрa) 
- Замена филтерске јединице усисног дела. 
- Провера стања меxаничких делова. 
- Провера стања расхладног флуида и допуна по потреби. 
- Допуна система фреоном до 1kg 
- Спољне јединице је неопходно темељно очистити и поставити механичке баријере 

за заштиту од птица, са горње и доње стране.  
 
2. МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  
Место извршења услуге - Oдржавање климатизационог система сервер сале: 

1) Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5, други спрат (комада 1), једном месечно за 
период од годину дана. 

 

2) Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 3, први спрат (комада 1), једном  месечно за 
период од шест месеци  

Напомена: Приступ спољној јединици није могућ са прозора. 
 
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 5 дана од позива Наручиоца а након 
закључења Уговора. 
 
Услуга обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне услуге. У цену 
треба укључити све трошкове везане за сервисирање климе (изласка на локације дате у 
техничком делу, транспорт опреме, уградњу/замену резервних делова и потрошног 
материјала, ... ).  
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МВ-У-6/2020-ДМ 5/50 

 

 
3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 
- Наручилац ће именовати свог представника задуженог за непосредну и сталну везу, везану 
за извршење услуге предметне набавке; 
- именовани представник наручиоца надзире динамику и својим потписом оверава 
записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге. 
Понуђач се обавезује да услуге изврши са стручним кадром који је обучен за ту врсту клима 
уређаја / расхладних тела а са одговарајућим квалитетом материјалом и алатом. 
 
4. ГАРАНТНИ РОК  
Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршене 
услуге. Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране 
произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње. Резервни делови 
морају бити нови и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном 
декларацијом и гарантним листом уз свако паковање. 
Уколико се приликом пријема, или у било којој фази вршења услуге, или након извршења 
услуге, констатују недостаци у погледу квалитета извршене услуге, која је предмет овог 
Уговора, Добављач је у обавези да недостатке отклони одмах а најкасније у року од 48 
часова, од момента пријема писаног захтева Наручиоца. Добављач је у обавези да, без 
накнаде, отклони све евентуалне недостатке. 
 
5. НАЧИН НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈУ ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
Понуђач тражене техничке спецификације из којих се јасно може видети усаглашеност са 
траженим техничким карактеристикама доказује:   

- Изјавом понуђача (Поглавље V, Образац бр.7. конкурсне документације) да 
испуњава све тражене техничке захтеве у складу са описом послова из ове конкурсне 
документације из Поглавља II. 

 

6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 календарских дана од дана отварања понуда. 
 
7. СПОРАЗУМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
У складу са чл.19. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник 101/05 и 91/15): 

- Понуђач истовремено са даном овере уговора потписује и Споразум о безбедности 
и здрављу на раду са Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за послове који су предмет 
ове јавне набавке. (поглавље VII конкурсне документације). 
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Партија број 2: 

 Редовно одржавање и чишћење сплит  клима  
 
1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:  
Редовно чишћење и одржавање сплит климатизационог система једном годишње.  
Количина: Укупно 89 комада сплит клима. 
 
Сервис укључује: 

1. Проверу рада клима уређаја: 

 провера температуре на испаривачу унутрашње јединице 

 контрола холендера 

 контрола изолације цеви 

 провера одвода кондензата 
 

2. Чишћење и дезинфекција унутрашње јединице: 

 скидање поклопца и његово прање 

 прање филтер-мрежица и дезинфиковање антибактеријским средством 
(сребрни спреј, асепсол или еквивалент) 

 прање-одмашћивање испаривача дезинфекционим средством за скидање 
нечистоће 

 чишћење турбине, кадице (где се сакупљају бактерије и плес) 
 

3. Чишћење спољашње јединице: 

 прање кућишта 

 визуална провера носача спољашње јединице 

 издувавање или прање измењивачa топлоте под притиском (саће са задње 
стране) 

 провера притиска у систему и допуна расхладног средства – по потреби 
 

4. По потреби – замена компоненти (кондензатора, црева...) на максимално 7% 
клима уређаја 

5. Испоручити алкалне батерије за 89 даљинских управљача, сваког клима уређаја 
6. Поставити механичке баријере за заштиту од птица, за горње и доње стране сваке 

спољне јединице.  
   
2. МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  

Место извршења услуге Адреса Број клима 

Нови Сад 
Булевар ослобођења 5 27 ком 

Пут шајкашког одреда 3 9 ком 

Панчево 
Димитрија Туцовића 8 17 ком 

ГРЧ Панчево 2 ком 

Београд 
Аутопут бр.11 6 ком 

ГРЧ Батајница 1 ком 

Зрењанин 
Београдска 13 16 ком 

ГРЧ Сечањ 1 ком 

Хоргош ГРЧ Хоргош 1 ком 

Кикинда Башаидски пут бб 9 ком 
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Напомена: На локацији Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад, климе су на другом, трећем, 
четвртом и петом спрату. Приступ спољним јединицама није могућ са прозора нити са 
мердевина. На осталим локацијама приступ спољним јединицама је могућ са мердевина, 
ради се о приземљу или првом спрату. 
 
Услуга обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне услуге. У цену 
треба укључити све трошкове везане за сервисирање климе (изласка на локације дате у 
техничком делу, транспорт опреме, уградњу/замену резервних делова и потрошног 
материјала, ... ).  
 
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 30 дана од дана закључења Уговора. 
 

3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 
- Наручилац ће именовати свог представника задуженог за непосредну и сталну везу, везану 
за извршење услуге предметне набавке; 
- именовани представник наручиоца надзире динамику и својим потписом оверава 
записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге. 
Понуђач се обавезује да услуге изврши са стручним кадром који је обучен за ту врсту клима 
уређаја / расхладних тела а са одговарајућим квалитетом материјалом и алатом. 
 
4. ГАРАНТНИ РОК  
Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране 
произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње. Резервни делови 
морају бити нови и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном 
декларацијом и гарантним листом уз свако паковање. 
Уколико се приликом пријема, или у било којој фази вршења услуге, или након извршења 
услуге, констатују недостаци у погледу квалитета извршене услуге, која је предмет овог 
Уговора, Добављач је у обавези да недостатке отклони одмах а најкасније у року од 48 
часова, од момента пријема писаног захтева Наручиоца. Добављач је у обавези да, без 
накнаде, отклони све евентуалне недостатке. 
 
5. НАЧИН НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈУ ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
Понуђач тражене техничке спецификације из којих се јасно може видети усаглашеност са 
траженим техничким карактеристикама доказује:   

- Изјавом понуђача (Поглавље V, Образац бр.7 конкурсне документације) да испуњава 
све тражене техничке захтеве у складу са описом послова из ове конкурсне 
документације у Поглављу II. 

 

6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 календарских дана од дана отварања понуда. 
 
7. СПОРАЗУМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
У складу са чл.19. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник 101/05 и 91/15): 

- Понуђач истовремено са даном овере уговора потписује и Споразум о безбедности 
и здрављу на раду са Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за послове који су предмет 
ове јавне набавке (поглавље VII конкурсне документације). 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 

 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 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 75.став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

2. 

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 (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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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведeних у табеларном приказу обавезних 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. ЗЈН дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

    
 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) 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 и оверену печатом.  
 

 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 
уколико их има, испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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 може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 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.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
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 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 зсконских 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.  
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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 
Агенције за привредне регистре www. apr.gov.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. 
 
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 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“ који се заснива на понуђеној цени као једином критеријуму. 
Прихватљиве понуде наручилац оцењује и рангира применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  На ранг листи је најбоље пласиран понуђач са најнижом понуђеном 
ценом, затим следе преостали понуђачи по истом принципу. 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају 
и истог понуђеног рока за извршење услуге, одабраће се понуда понуђача који је понудио 
дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није 
могуће изабрати најповољнију понуду, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок важења 
понуде. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе 
понуђача, те папире ставити у провидну кутију, одакле ће представник Комисије извући 
само један папир. Понуђачу, чији назив буде на извученом папиру, биће додељен уговор о 
предметној јавној набавци. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник о извлачењу понуда путем жреба. 
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V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 

 
Образац бр.1. 
 

Образац понуде 

 
Образац бр. 2. 
 

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 
Образац бр.3. 
 

Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.4. 
 

Образац изјаве о независној понуди 

 
Образац бр.5. 
 

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
докумeнтацијом 

Образац бр.6. 
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом 

 
Образац бр.7. 
 

Образац изјаве о испуљености техничких захтева дефинисаних 
јавном набавком 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ године за јавну набавку услуге – 
Редовно одржавање и чишћење клима, МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број _______ 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Врста правног лица: (микро, мало, средње, 
велико, физичко лице) 

 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке 
јавно доступни 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке 
јавно доступни 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке 
јавно доступни 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке 
јавно доступни 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке 
јавно доступни 

 

 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовно одржавање и чишћење клима 
 

5.1. ПАРТИЈА  БРОЈ 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА ЗА СЕРВЕР 

САЛЕ 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 
__________________ РСД 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 
 

 
__________________ РСД 

Рок и начин плаћања 
Услов: у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре на деловодник наручиоца  

Сагласан 
(заокружити опцију) 

 

ДА / НЕ 

Рок важења понуде 
Услов: не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда 

У року од _____ дана  

Рок за извршење услуге:  
Услов: не може бити дужи од 5 дана од 
позива Наручиоца а након закључења 
Уговора 

У року од ____ дана од позива 
Наручиоца а након закључења 

уговора 

Место извршења услуге-према условима из 
поглавља II конкурсне документације 

Сагласан 
(заокружити опцију) 

 
ДА / НЕ 

Гарантни рок за извршене услуге  
(Услов: не може бити краћи од 12 месеци 
од дана извршене услуге). 

У року од _____ месеци од дана 
извршене услуге 

 
 

 
Датум     Потпис овлашћеног лица Понуђача 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
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 и потписати образац понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Редовно одржавање и чишћење клима 
 
 

5.2. ПАРТИЈА БРОЈ 2 – РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СПЛИТ  КЛИМА 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 
__________________ РСД 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 
 

 
__________________ РСД 

Рок и начин плаћања 
Услов: у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре на деловодник наручиоца  

Сагласан 
(заокружити опцију) 

 
ДА / НЕ 

Рок важења понуде 
(Услов: мин. 60 дана од дана отварања 
понуда) 

____ дана  

Рок за извршење услуге 
Услов: не може бити дужи од 30 дана од 
дана закључења уговора 

У року од ____ дана од дана 
закључења уговора 

 
Место извршења услуге-према условима из 
поглавља II конкурсне документације  

Сагласан 
(заокружити опцију) 

 
ДА / НЕ 

 
 
 
 
 
 
Датум     Потпис овлашћеног лица Понуђача 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
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 и потписати образац понуде 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

ПАРТИЈА БРОЈ 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА ЗА СЕРВЕР САЛЕ 

 
 

Назив услуге 
 

Јед. 
мере 

Кол 
Јединична 

цена 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-а 
 

Укупна 
цена 

са ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5 6 

1. 

Редовно 
одржавање и 
чишћење климе 
(FUJITSU 36000 
BTU ARYG36LMLE 
-ком 1) за сервер 
сале једном 
месечно за 
период од 12 
месеци. 

ком 12 

  

  

2. 

Редовно 
одржавање и 
чишћење климе 
(FUJITSU 36000 
BTU ARYG36LMLE 
-ком 1) за сервер 
сале једном 
месечно за 
период од 6 
месеци 

ком 6 

  

  

3. 
Mеханичке 
баријере за 
заштиту од птица 

м 6 
  

  

4. 
Евентуални 
зависни 
трошкови 

  
  

  

5. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

6. ПДВ  

7. УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена у динарима без ПДВ-а, за тражену услугу 
за један месец и механичку баријеру за заштиту од птица за 1м; 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена у динарима са ПДВ-ом, за тражену услугу 
за један месец и механичку баријеру за заштиту од птица за 1м; 

- у колони 5. уписати колико износи укупна  цена у динарима без обрачунатог ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);  

- у колони 6. уписати колико износи укупна  цена у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);  

- У 5. реду исказати укупну цену за тражени предмет јавне набавке без ПДВ-а и то тако што се 
сабирају посебни износи из колоне 5; 

- У 6.реду посебно исказати ПДВ; 
- У 7. реду исказати укупну цену предмета јавне набавке са ПДВ-ом и то тако што ће се сабрати 

укупна цена без ПДВ-а са исказаним ПДВ-ом. 
 
Напомена: Образац структуре цене треба да се попуни и да га потпише овлашћено лице 
понуђача. Приликом рангирања понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена“ узима се у 
обзир укупна понуђена цена без ПДВ-а (у РСД). Јединична цена мора да садржи све основне 
елементе структуре цена, тако да укупна понуђена цена покрива све трошкове које понуђач 
има у реализацији предметне набавке. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

ПАРТИЈА БРОЈ 2- РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СПЛИТ  КЛИМА 

 

 
 

Назив услуге 
 

Јед. 
мере 

Кол 
Јединична 

цена 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-а 
 

Укупна 
цена 

са ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5 6 

1. 

Редовно 
одржавање и 
чишћење сплит  
клима једном 
годишње 

ком 89 

  

  

2. 
Даљински 
управљачи 

ком 89 
  

  

3. 
Механичке 
баријере за 
заштиту од птица 

м 178 
  

  

4. 
Евентуални 
зависни 
трошкови 

  
  

  

5. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

6. ПДВ  

7. УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 
 
 
 
 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена у динарима без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена у динарима са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

- у колони 5. уписати колико износи укупна  цена у динарима без обрачунатог ПДВ-а, за 
сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-
а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);  

- у колони 6. уписати колико износи укупна  цена у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, за 
сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-
ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);  

- У 5. реду исказати укупну цену за тражени предмет јавне набавке без ПДВ-а и то тако што 
се сабирају посебни износи из колоне 5; 

- У 6.реду посебно исказати ПДВ; 
- У 7. реду исказати укупну цену предмета јавне набавке са ПДВ-ом и то тако што ће се 

сабрати укупна цена без ПДВ-а са исказаним ПДВ-ом. 
 

 

Напомена: Образац структуре цене треба да се попуни и да га потпише овлашћено лице 
понуђача. Приликом рангирања понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена“ узима се у 
обзир укупна понуђена цена без ПДВ-а (у РСД). Јединична цена мора да садржи све основне 
елементе структуре цена, тако да укупна понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне набавке. 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

за јавну набавку услуге - Редовно одржавање и чишћење клима 
МВ-У-6/2020-ДМ Партија број ____ 

 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (”Сл. гласник РС” бр. 86/15) уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

 
Укупни трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 
су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 

   

 

Напомена: 
- образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају 
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан 
да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
- уколико група понуђача подноси заједничку понуду, овај образац потписује и оверава 
печатом Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац 
потписује и оверава печатом понуђач.  
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/15)  
понуђач ______________________________________________,  
даје 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду број 

___________ од ____________ у поступку јавне набавке - Редовно одржавање и чишћење 
клима МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број ____, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 

   

 
 
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 закона 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. Закона. 
 
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 УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуге - Редовно одржавање и чишћење клима, бр. МВ-У-6/2020-ДМ, 
Партија број ____, испуњава све услове из чл. 75. 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); 

 
 
Место:_____________                                                            Потпис овлашћеног лица  

Понуђача 
 
Датум:_____________                            _____________________                                                         
 

 
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.  
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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     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге - Редовно одржавање и чишћење клима, МВ-У-
6/2020-ДМ, Партија број ____, 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:_____________                                                                 Потпис овлашћеног лица  

                      Подизвођача  
Датум:_____________                                               

_____________________                                                         
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ДЕФИНИСАНИМ 

ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
 
 
 

У складу са захтевом из конкурсне документације наручиоца, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 
И З Ј А В У 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
да Понуђач  _________________________________________________ 
[навести назив фирме, име и презиме заступника понуђача] у поступку јавне набавке услуге 
- Редовно одржавање и чишћење клима, ЈН број МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број ____,  у својој 
понуди бр.________________ од __________ године у потпуности испуњава све тражене 
техничке захтеве и у складу је са описом послова из ове конкурсне документације (Поглавље 
II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Датум                                                            Потпис овлашћеног лица  

Понуђача 
 
_____________________________                            _______________________________ 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА 
ЗА СЕРВЕР САЛЕ 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА- РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА 

ПАРТИЈА БРОЈ 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА ЗА СЕРВЕР САЛЕ 
 

Закључен у Новом Саду између: 
 
Наручиоца: ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења број 5 
ПИБ:109127075, Матични број: 21129542 
кога заступа ВД директор, Стеван Дукић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
Добављача ................................................................................................ 
са седиштем у ................................., ул.........................................................., бр ......  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................ е-маил:....................... 
кога заступа.................................................................................................................. 
                                    (име, презиме и функција) 
(у даљем тексту: Добављач) 
 

(заједнички назив: уговорне стране) 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, обликован у две партије, 
за јавну набавку  бр. МВ-У-6/2020-ДМ у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон);  

- да је Наручилац у циљу доделе уговора, за сваку партију посебно, за јавну набавку редовно 
одржавање и чишћење клима, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници дана ___________године; 

- да је Добављач у својству понуђача, дана _____________. године доставио своју понуду 
број _________ од _________. Године,за Партију 1, која је код Наручиоца заведена под 
бројем _____________ од ___________. године (у даљем тексту: Понуда); 

- да је Комисија Наручиоца именована Решењем бр. 01-01-722/1 од 22.05.2020. године у 
Извештају о стручној оцени понуда бр. _______од ______ године у складу са утврђеним 
критеријумима утврдила да је Понуда Добављача најповољнија за Партију 1, и да у 
потпуности одговара захтевима из позива за подношење понуда, конкурсне 
документације и техничкој документацији и спецификацији за МВ-У-6/2020-ДМ, Партија 
број 1; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. ____________ од ___________ 
године доделио Уговор о јавној набавци, за Партију 1, Добављачу. 
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(овај део се уписује само ако понуђач наступа са подизвођачем) 
- да Добављач у понуди поверава подизвођачу ______________________ део уговора 

(_________________________________) што износи ______% вредности понуде; 
- да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на 

ангажовање подизвођача; 
(овај део се уписује само ако понуђач наступа са групом понуђача) 

да Добављач наступа у Понуди са групом понуђача и то: 
(___________________________________________________) и поверава извршење дела уговора 
(____________________________________) што износи _____ % од вредности понуде; 

- да за групу понуђача иступа _______________________, као лице овлашћено од стране других понуђача 
из заједничке понуде, а на основу Споразума број __________ од ____________ године; 

- да сви понуђачи из групе понуђача, солидарно одговарају према Наручиоцу. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуге - редовно одржавање и чишћење клима за сервер 
сале, у свему према условима из Конкурсне документације за ЈН број МВ-У-6/2020-ДМ и 
Понуде Добављача бр.__________ од __________ заведеној код Наручиоца под бр. 
______________ дана ______________. године, који су саставни део овог Уговора. 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
Укупна цена за услуге из члана 1. овог уговора, а према ценама датим у Обрасцу Понуде, 
износи _____________  РСД без ПДВ. 
Порез на додату вредност (ПДВ) износи _________ РСД,  
тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом _______________ РСД. 
 

Уговорна цена из става 1. овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за извршење 
предметне услуге, из члана 1. овог Уговора, укључујући све трошкове везане за одржавање и 
чишћење предметних клима, излазак на наведене локације, ангажовање радне снаге, 
опреме, средстава, уграђених делова и замењених компоненти, неопходних за извршење 
предметног посла, као и све друге трошкове из техничке спецификације конкурсне 
документације Наручиоца. Наведени трошкови не могу се посебно исказивати ван понуђене 
цене, фактурисати, нити наплаћивати. 
Уговорна цена је фиксна и не може се мењати за све време важења уговора. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Плаћање се врши након извршене услуге. 

- у року од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна на деловодник 
Наручиоца, уз који се достаља и оверен записник о извршеној услузи, као писмена 
потврда о извршеној услузи оверена од овлашћеног лица Наручиоца; 

- на Текући рачун Понуђача, бр._______________________, који се води код 
___________________________банке у __________________. 

Добављач се обавезује да на рачун унесе број под којим је појединачни Уговор заведен код 
Наручиоца. 
  
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МВ-У-6/2020-ДМ 29/50 

 

 
 
МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 4. 
Место извршења услуге - Oдржавање климатизационог система сервер сале: 

1) Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5, други спрат (комада 1), једном месечно за период 
од годину дана. 
 

2) Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 3, први спрат (комада 1), једном  месечно за период 
од шест месеци. 

Напомена: Приступ спољној јединици није могућ са прозора. 
 
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 5 дана од позива Наручиоца а након 
закључења Уговора. 
 
Пријем извршене услуге се врши од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству 
овлашћеног представника Добављача. 
Након извршења услуге сачињава се записник, који овлашћени представници Наручиоца и 
Добављача састављају и потписују. 
 
ОБАВЕЗЕ  УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 5. 
5.1. ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Добављач  се обавезује да: 
- изврши услугу у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде 

и у уговореном року, 
- изврши предметну услугу по захтеву Наручиоца са стручним кадром који је обучен за ту 

врсту клима уређаја/расхладних тела у свему према правилима струке, придржавајући 
се позитивних прописа и стандарда за ову врсту посла, на начин којим се омогућује 
остваривање уговорене намене посла; 

- приликом извршења услуге примени све мере безбедности и заштите на раду, посебно 
мере за безбедан рад на висини, и потпише Споразум о примени прописаних мера БЗНР 
запослених, 

- за извршење предметне услуге ангажује искључиво стручна лица која испуњавају 
прописане услове за обављање ових послова и поседују одговарајуће овлашћење 
надлежних органа; 

- одреди представника за непосредну везу са Наручиоцем; 
- преда Наручиоцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла у 

вредности од 10% од уговорне цене, сагласно условима из конкурсне документације; 
 
5.2. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
       Наручилац се обавезује да: 

- изврши квалитативни пријем услуге у свему под условима из конкурсне документације 
и прихваћене понуде 

- изврши плаћање у складу са чланом 4. Овог Уговора; 
- прими и прегледа исправност достављене бланко менице.          
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ГАРАНТНИ РОК  

Члан 6. 
Гарантни рок за извршене услуге је _____ месеци/а од дана извршене услуге.  
 
Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране 
произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње. Резервни делови 
морају нови и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном 
декларацијом и гарантним листом уз свако паковање. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге, у свему према 
захтевима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Свако одступање од 
дефинисаних потреба Наручилац рекламира Добављачу. 
Уколико се приликом пријема, или у било којој фази вршења услуге, или након извршења 
услуге, констатују недостаци у погледу квалитета извршене услуге, која је предмет овог 
Уговора, Добављач је у обавези да недостатке отклони одмах а најкасније у року од 48 часова, 
од момента пријема писаног захтева Наручиоца. Добављач је у обавези да, без накнаде, 
отклони све евентуалне недостатке. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
Уколико би у било ком времену у току извршавања овог Уговора наступили услови који би 
спречили благовремено извршење услуга, Добављач ће одмах писмено обавестити 
Наручиоца о чињеници због које се касни, евентуалном процењеном времену трајања 
закашњења и узроцима кашњења. Одмах после пријема обавештења од стране Добављача, 
Наручилац ће одлучити о евентуалном продужењу рока за извршење услуге и у том случају 
закључиће Анекс овог уговора.  
У случају кашњења извршења услуге без споразумног продужења рока, Добављач ће платити 
Наручиоцу пенале у износу од 0,5% од вредности неизвршене услуге за сваки дан кашњења и 
то максимално до 10% вредности Уговора, у року од 10 дана од дана издавања књижног 
задужења од стране Наручиоца за уговорне пенале. Уколико је кашњење дуже од 30 дана 
Наручилац може раскинути овај Уговор са правом на накнаду штете. 
 
 

      РАСКИД УГОВОРА 
Члан 8. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 
Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног  рока, ако 
Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће писмено 
обавестити Добављача. 
 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 9. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до извршења уговорених обавеза. 
Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе 
уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра 
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 
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Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 

Члан 11. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, стране у овом уговору ће решавати 
споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 
 
 

Члан 12. 
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој 
уговорној страни. 
 
 

     ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ 

________________                           _________________ 
(име, презиме, функција)                                                                                             Стеван Дукић 

                                                                                                                                             ВД директор 

 
 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
моделом уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно, сви 
подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити и потписати модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МВ-У-6/2020-ДМ 32/50 

 

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СПЛИТ  КЛИМА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КЛИМА 

ПАРТИЈА БРОЈ 2 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СПЛИТ  КЛИМА 
 
Закључен у Новом Саду између: 
 
Наручиоца: ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења број 5 
ПИБ:109127075, Матични број: 21129542 
кога заступа ВД директор, Стеван Дукић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
Добављача ................................................................................................ 
са седиштем у ................................., ул.........................................................., бр ......  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................ е-маил:....................... 
кога заступа.................................................................................................................. 
                                    (име, презиме и функција) 
(у даљем тексту: Добављач) 
(заједнички назив: уговорне стране) 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, обликован у две партије, 
за јавну набавку  бр. МВ-У-6/2020-ДМ у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон);  

- да је Наручилац у циљу доделе уговора, за сваку партију посебно, за јавну набавку редовно 
одржавање и чишћење клима, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници дана ___________године; 

- да је Добављач у својству понуђача, дана _____________. године доставио своју понуду 
број _________ од _________. Године,за Партију 2, која је код Наручиоца заведена под 
бројем _____________ од ___________. године (у даљем тексту: Понуда); 

- да је Комисија Наручиоца именована Решењем бр.01-01-722/1 од 22.05.2020. године у 
Извештају о стручној оцени понуда бр. _______од ______ године у складу са утврђеним 
критеријумима утврдила да је Понуда Добављача најповољнија за Партију 1, и да у 
потпуности одговара захтевима из позива за подношење понуда, конкурсне 
документације и техничкој документацији и спецификацији за МВ-У-6/2020-ДМ, Партија 
број 2; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. ____________ од ___________ 
године доделио Уговор о јавној набавци, за Партију 2, Добављачу. 
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(овај део се уписује само ако понуђач наступа са подизвођачем) 
- да Добављач у понуди поверава подизвођачу ______________________ део уговора 

(_________________________________) што износи ______% вредности понуде; 
- да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на 

ангажовање подизвођача; 
(овај део се уписује само ако понуђач наступа са групом понуђача) 

да Добављач наступа у Понуди са групом понуђача и то: 
(___________________________________________________) и поверава извршење дела 
уговора (____________________________________) што износи _____ % од вредности понуде; 

- да за групу понуђача иступа _______________________, као лице овлашћено од стране других 
понуђача из заједничке понуде, а на основу Споразума број __________ од ____________ 
године; 

- да сви понуђачи из групе понуђача, солидарно одговарају према Наручиоцу. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка услуге - редовно одржавање и чишћење клима за сервер 
сале, ЈН број МВ-У-6/2020-ДМ у свему према условима из Конкурсне документације и Понуде 
Добављача заведеној код Наручиоца под бр. ______________ дана ______________. године, 
која документа чине саставни део овог Уговора. 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
На основу прихваћене Понуде Добављача, уговорне стране утврђују да укупна вредност 
уговора износи без обрачунатог ПДВ-а износи  ________________  РСД без ПДВ. 
Порез на додату вредност (ПДВ) износи _________ РСД,  
тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом ________________ РСД. 
 

Уговорна цена из става 1. овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за извршење 
предметне услуге, из члана 1. овог Уговора, укључујући све трошкове везане за одржавање и 
чишћење предметних клима, излазак на наведене локације, ангажовање радне снаге, 
опреме, средстава, уграђених делова и замењених компоненти, неопходних за извршење 
предметног посла, као и све друге трошкове из техничке спецификације конкурсне 
документације Наручиоца. Наведени трошкови не могу се посебно исказивати ван понуђене 
цене, фактурисати, нити наплаћивати. 
Уговорна цена је фиксна и не може се мењати за све време важења уговора. 
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Плаћање се врши након извршене услуге. 
- у року од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна на деловодник 

Наручиоца, уз који се достаља и оверен записник о извршеној услузи, као писмена 
потврда о извршеној услузи оверена од овлашћеног лица Наручиоца; 

- на Текући рачун Понуђача, бр._______________________, који се води код 
___________________________банке у __________________. 

Добављач се обавезује да на рачун унесе број под којим је појединачни Уговор заведен код 
Наручиоца. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МВ-У-6/2020-ДМ 34/50 

 

МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 4. 

Место извршења услуге Адреса Број клима 

Нови Сад 
Булевар ослобођења 5 27 ком 

Пут шајкашког одреда 3 9 ком 

Панчево 
Димитрија Туцовића 8 17 ком 

ГРЧ Панчево 2 ком 

Београд 
Аутопут бр.11 6 ком 

ГРЧ Батајница 1 ком 

Зрењанин 
Београдска 13 16 ком 

ГРЧ Сечањ 1 ком 

Хоргош ГРЧ Хоргош 1 ком 

Кикинда Башаидски пут бб 9 ком 

 
Напомена: На локацији Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад, климе су на другом, трећем, 
четвртом и петом спрату. Приступ спољним јединицама није могућ са прозора нити са 
мердевина. На осталим локацијама приступ спољним јединицама је могућ са мердевина, 
ради се о приземљу или првом спрату. 
 

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 30 дана од  дана закључења Уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ  УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 5. 
5.1. ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Добављач  се обавезује да: 
- изврши услугу у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде 

и у уговореном року, 
- изврши предметну услугу по захтеву Наручиоца са стручним кадром који је обучен за ту 

врсту клима уређаја/расхладних тела у свему према правилима струке, придржавајући 
се позитивних прописа и стандарда за ову врсту посла, на начин којим се омогућује 
остваривање уговорене намене посла; 

- приликом извршења услуге примени све мере безбедности и заштите на раду, посебно 
мере за безбедан рад на висини, и потпише Споразум о примени прописаних мера БЗНР 
запослених, 

- да за извршење предметне услуге ангажује искључиво стручна лица која испуњавају 
прописане услове за обављање ових послова и поседују одговарајуће овлашћење 
надлежних органа; 

- одреди представника за непосредну везу са Наручиоцем; 
- преда Наручиоцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла у 

вредности од 10% од уговорне цене, сагласно условима из конкурсне документације; 
 
5.2. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
       Наручилац се обавезује да: 

- изврши квалитативни пријем услуге у свему под условима из конкурсне документације 
и прихваћене понуде 

- изврши плаћање у складу са чланом 4. Овог Уговора; 
- прими и прегледа исправност достављене бланко менице.          
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ГАРАНТНИ РОК  

Члан 6. 
Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен од стране 
произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње. Резервни делови 
морају нови и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном 
декларацијом и гарантним листом уз свако паковање. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге, у свему према 
захтевима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Свако одступање од 
дефинисаних потреба Наручилац рекламира Добављачу. 
Уколико се приликом пријема, или у било којој фази вршења услуге, или након извршења 
услуге, констатују недостаци у погледу квалитета извршене услуге, која је предмет овог 
Уговора, Добављач је у обавези да недостатке отклони одмах а најкасније у року од 48 часова, 
од момента пријема писаног захтева Наручиоца. Добављач је у обавези да, без накнаде, 
отклони све евентуалне недостатке. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
Уколико би у било ком времену у току извршавања овог Уговора наступили услови који би 
спречили благовремено извршење услуга, Добављач ће одмах писмено обавестити 
Наручиоца о чињеници због које се касни, евентуалном процењеном времену трајања 
закашњења и узроцима кашњења. Одмах после пријема обавештења од стране Добављача, 
Наручилац ће одлучити о евентуалном продужењу рока за извршење услуге и у том случају 
закључиће Анекс овог уговора.  
У случају кашњења извршења услуге без споразумног продужења рока, Добављач ће платити 
Наручиоцу пенале у износу од 0,5% од вредности неизвршене услуге за сваки дан кашњења и 
то максимално до 10% вредности Уговора, у року од 10 дана од дана издавања књижног 
задужења од стране Наручиоца за уговорне пенале. Уколико је кашњење дуже од 30 дана 
Наручилац може раскинути овај Уговор са правом на накнаду штете. 
 

      РАСКИД УГОВОРА 
Члан 8. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 
достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 
Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног  рока, ако 
Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће писмено 
обавестити Добављача. 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до извршења уговорених обавеза. 
Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе 
уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра 
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 
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Члан 10. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  
 
 

Члан 11. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, стране у овом уговору ће решавати 
споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 
 

Члан 12. 
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој 
уговорној страни. 
 
 
     ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ 

________________                           _________________ 
(име, презиме, функција)                                                                                           Стеван Дукић 

                                                                                                                                           ВД директор 

 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са моделом уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду 
са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно, сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група 
понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити и 
потписати модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
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VII МОДЕЛ СПОРАЗУМА О  
 БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 
 
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења број 5 
ПИБ:109127075, Матични број: 21129542 
кога заступа ВД директор, Стеван Дукић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ................................., ул.........................................................., бр ......  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................ е-маил:....................... 
кога заступа.................................................................................................................. 
                                    (име, презиме и функција) 
(у даљем тексту: Добављач) 
 
у складу са чланом 19. Закона о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС 101/05 
и 91/15) и Уговора број______________ од ____________. године, закључују 
 

СПОРАЗУМ 
 О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 
Члан 1. 

Предмет овог Споразума је дефинисање права и обавеза Добављача, као и његових 
запослених и других лица које ангажује приликом извршења услуга, које су предмет Уговора 
за ЈН бр. МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број ____, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем 
тексту: БЗНР). 
 

Члан 2. 
Добављач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за 
извршење услуга и току трајања истих, а који су предмет Уговора,  поступају у скаду са Законом 
о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник 101/05 и 91/15) и осталим важеђим 
прописима у Републици Србији из области БЗНР. 
 

Члан 3. 
Добављач је дужан да обавести запослене које ангажује за рад код Наручиоца о обавезама из 
овог Споразума. 
Добављач ће доставити све податке у вези својих запослених, са списком и њиховим 
својеручним потписом из кога ће се видети да их је упознао са обавезама из овог Споразума. 
 

Члан 4. 
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Добављач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема 
за извршење услуга и у току трајања истих, а који су предмет Уговора, придржавају свих 
правила, интерних стандарда, процедура, упустава и инструкција о БЗНР, које важе код 
Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 
1)  Забрањено је избегавање примене и ометање спровођења мера БЗНР 
2) За обављање радних задатака обавезно је поштовање правила о ношењу личних 
заштитиних средстава. 
3) Најстрожије је забрањен улазак, боравак или рад на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем   алкохола или других опојних средстава (наркотика) 
4) Пушење је дозвољено на за само то предвиђеним и означеним местима 
5) У зонама опасности придржавати се мера прописаних на таблама упозорења, одобрењима 
за извођење радова и других мера наложених од стране одговорних лица Наручиоца.  
6) Забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца. 
Свака повреда на раду и инцидентна ситуација морају одмах бити пријављене наручиоцу. 
 

Члан 5. 
Добављач, тј. послодавац који за обављање својих послова ангажује запослене код другог 
послодавца (Наручиоца), дужан је да за те запослене обезбеди прописане мера за БЗНР, у 
складу са чланом 21. Закона о безбедности и здрављу на раду. 
 

Члан 6. 
Наручилац и Добављач дужни су да сарађују у примени прописаних мера за БЗНР, у складу са 
чланом 19. Закона о безбедности и здрављу на раду. 
Дужни су, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези 
са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља 
запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и представнике запосленох 
о тим ризицима и мерама за њихово отклањање. 
 

Члан 7. 
У случају непоштовања правила БЗНР, односно немара од стране Добављача, Наручилац неће 
сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Добављачу по питању 
повреде на раду, односно оштећења опреме, средстава, оруђа и алата. 
 

Члан 8. 
Наручилац код кога, на основу уговора, споразума или по било ком другом основу, обављају 
рад запослени другог послодавца, дужан је да те запослене оспособи за безбедан и здрав рад, 
у складу са чланом 29. Закона о безбедности и здрављу на раду. 
 

Члан 9. 
Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди потребну квалификовану радну снагу за коју 
има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу 
са важећим прописима из БЗНР и која ће бити опремљена адекватном опремом за личну 
заштиту. 

Члан 10. 
Добављач је дужан да обезбеди све потребне прегледе, стручне налазе, атесте и дозволе за 
опрему, средства, уређаје и алате који ће бити коришћени за извођење и да исте достави 
Наручиоцу као доказ да је та опрема прегледана и безбедна. 
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Уколико Наручилац утврди да опрема, уређаји и средства нису прегледана и исправна, истој 
ће се забранити уношење у посед Наручиоца. 
 

Члан 11. 
Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади целокупну штету и трошкове проузроковане не 
испуњавањем законске или уговорне обавезе у вези са БЗНР. 
Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади материјалну или нематеријалну штету коју је 
проузроковао немаром или кршењем правила БЗНР, нарочито у случајевима повреде 
запослених Наручиоца или трећих лица, оштећења грађевински и производних објеката, 
објеката инфраструктуре и саобраћајница, као и опреме, срестава, оруђа и алата. 
Обавеза добављача по питању надокнада трошкова штете, подразумева и санацију свих 
последица штете. 
 

Члан 12. 
Добављач је дужан да омогући овлашћеним лицима Наручиоца да изврше контролу 
испуњености обавеза које су прегмет овог Спразума у било које доба током трајања уговора. 
Уколико приликом контроле буду утврђени недостаци Добављач је дужан да те недостатке 
отклони у најкраћем могућем року. 
 

Санкције 
Члан 13. 

Уколико запослени код Добављача или лица које ангажује прекрше било коју одредбу овог 
Споразума, Наручилац има право да: 
1) Усмено опомене запосленог Добављача 
2) Писмено опомене запосленог Добављача 
3) Забрани улазак у круг објекта или пословне просторије запосленом Добављача који је 
направио прекршај. 
У случају горе напоменутог прекршаја, сачињава се записник који потписују овлашћени 
преставници Уговорних страна. 
 

Члан 14. 
Наручилац и добављач ће сарађивати у примени прописа БЗНР, преко својих овлашћених лица 
и служби. 
 

Члан 15. 
Наручилац има право да раскине уговор услед неизвршења, делимичног извршења или 
кршења обавеза из овог Споразума од стране извршиоца, без права извршиоца да захтева 
накнаду штете насталу услед раскида Уговора по овом основу. 
 
Неизвршење, делимично извршење или кршење обавеза из овог Споразума могу бити разлог 
за накнаду штете коју ће добављач надокнадити Наручиоцу у случају да је изазове запослени 
Добављач или друга лица која ангажује. 
 

Члан 16. 
У случају да Наручиоцу буде изречена новчана казна због кршења прописа из области БЗНР, а 
која је последица радњи/пропуста запослених Добављача или лица која је ангажовао, 
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Добављач је дужан да Наручиоцу рефундира износ новчане казне, као и да му надокнади сву 
штету која је настала по том основу. 
 

Завршна одредба 
Члан 17. 

Овај Споразум је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по два примерака. 
Овај Споразум ступа на снагу даном његовог потписивања и важи до истека уговора. 
 
 
     ДОБАВЉАЧ                                                                                                     НАРУЧИЛАЦ 

________________                           _________________ 
(име, презиме, функција)                                                                                   Стеван Дукић 

                                                                                                                                  ВД директор 

                                                                                                                                            

 
 

 
 
Напомена: Модел споразума понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са моделом споразума. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуда са свим прилозима мора бити састављена на српском језику. Понуда се 
саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације, оверава је потписом овлашћеног лица и доставља заједно са 
осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. 

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: 
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. Нови Сад 

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 
II спрат, канцеларија бр. 13 

 
са назнаком: 
 

Понуда за јавну набавку услуге - Редовно одржавање и чишћење клима 
МВ-У-6/2020-ДМ, ПАРТИЈА БРОЈ _____, НЕ ОТВАРАТИ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

15.06.2020. године до 09:00 часова. Отварање понуда ће се обавити 15.06.2020. године у 
10:00 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, наручулац ће понуђачу, 
на његов захтев, 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 
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 
 Образац понуде – попуњен, потписан (Образац 1) 
 Образац структуре понуђене цене -попуњен, потписан (Образац 2) 
 Образац трошкова припреме понуде (уколико има трошкова) -попуњен, потписан 

(Образац 3) 
 Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан (Образац 4) 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75.ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Образац изјаве о испуњености техничких захтева дефинисаним јавном набавком 

попуњен и потписан (Образац 7) 
 Модел уговора - попуњен, потписан (поглавље VI) 
 Споразум о безбедности и здрављу на раду (поглавље VII) 
 Споразум о заједничком наступању уколико понуду подноси група понуђача - 

попуњен, потписан.  
 

3.ПАРТИЈЕ 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 
-  Понуде се подносе  за   сваку   партију   посебно,  у   засебним ковертама, са обавезном 

назнаком на коверти на коју партију се понуда односи, како би се омогућило 
оцењивање за сваку партију посебно 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. Закона, 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 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:  
„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад 

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 
II спрат, канцеларија бр.13 

са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку услуге– Редовно одржавање и чишћење клима  
МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број  ____, НЕ ОТВАРАТИ” 
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 или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге– Редовно одржавање и чишћење клима 
МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број ____, НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге– Редовно одржавање и чишћење клима 
МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број ____, НЕ ОТВАРАТИ ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге– Редовно одржавање и чишћење клима 
МВ-У-6/2020-ДМ, Партија број  ____, НЕ ОТВАРАТИ”  
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији 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. 
 

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 (Поглавље V, Образац 1), 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 

(Поглавље V, 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 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 документацијеу складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 
 

        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) Закона и то:  
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 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 опис 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 V конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

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 законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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 
материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате 
у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 

9. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Да би понуда била прихватљива, поред одговарајућих техничких спецификација, иста 

мора да испуни и следеће захтеве: 
 

9.1. Захтев у погледу рока и услова плаћања 
Авансно плаћање није дозвољено. 
Наручилац ће платити уговорену цену у складу са одредбама Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, ("Сл. гласник РС" бр.119/12, 
68/15, 113/17 и 91/19)  на следећи начин:  

Рок плаћања за извршену услугу је до 45 дана од дана пријема одговарајућег 
веродостојног рачуна на деловодник наручиоца. Записник о квантитативном и квалитативном 
пријему добара који се оверава се прилаже уз рачун за плаћање и чини његов саставни део. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге 
 

Партија број 1: 
Место извршења услуге - Oдржавање климатизационог система сервер сале: 

1) Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5, други спрат (комада 1), једном месечно за период 
од годину дана. 

2) Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 3, први спрат (комада 1), једном  месечно за период од 
шест месеци. 

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 5 дана од позива Наручиоца а након 
закључења Уговора. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МВ-У-6/2020-ДМ 45/50 

 

 
Партија број 2: 
 

Место извршења услуге Адреса Број клима 

Нови Сад 
Булевар ослобођења 5 27 ком 

Пут шајкашког одреда 3 9 ком 

Панчево 
Димитрија Туцовића 8 17 ком 

ГРЧ Панчево 2 ком 

Београд 
Аутопут бр.11 6 ком 

ГРЧ Батајница 1 ком 

Зрењанин 
Београдска 13 16 ком 

ГРЧ Сечањ 1 ком 

Хоргош ГРЧ Хоргош 1 ком 

Кикинда Башаидски пут бб 9 ком 

 
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 30 дана од дана закључења Уговора. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде, за обе Партије, не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.4. Гарантни рок 
Партија број 1: Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана 
извршене услуге. 
Партије број 1 и 2: Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за период назначен 
од стране произвођача резервних делова, а рачуна се од дана извршене уградње. Резервни 
делови морају нови и испоручивани у оригиналним фабричким паковањима са приложеном 
декларацијом и гарантним листом уз свако паковање. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност (ПДВ) са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена се исказује на «Обрасцу понуде» и обрасцу «Структура цене». На обрасцу 
«Структура цене» морају бити приказани сви трошкови за извршење набавке укључујући и 
све евентуалне порезе, у складу са упутством за попуњавање овог обрасца. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
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11. ЗАЛОЖНО ПРАВО 
Потраживања из закључених уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу 
на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач са којим се закључи уговор мора да достави: 
Бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 
Меница као средство обезбеђења за добро извршење посла, понуђач мора да преда 
наручиоцу у тренутку закључења уговора. У случају да понуђач не достави меницу у овим 
роковима, уговор ће бити раскинут. Меница за добро извршење посла траје најмање тридесет 
(30) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се 
продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Напомена: износи морају бити изражени процентуално и/или нумерички при чему се узима у 
обзир укупна вредност понуде без обрачунатог ПДВ-а. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ СТАВЉА НАРУЧИОЦУ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ  

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним 
актом утврђени или означени као поверљиви, у складу са чланом 14. Закона. 

Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које 
не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима означени као поверљиви. У овом случају понуђач је дужан да 
наведе о ком пропису је реч. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“ и печат и потпис овлашћеног лица 
подносиоца понуде. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. 
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Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати 
„ОПОЗИВ“, уписати датум, време, печатирати и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, 
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може у радно време наручиоца (понедељак-петак од 7,30-15,30 
часова) у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-
mail: dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com 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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Електронска пошта која буде послата после истека радног времена, тј. после 15,30 
часова сматраће се да је примљена следећег дана. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 МВ-У-6/2020-ДМ. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. Закона 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. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРАВО 
НАРУЧИОЦА НА КОНТРОЛУ 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. Закона).  
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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 
сходно члану 93. став 6. Закона. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом. 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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 понуђач. 
 

18. 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: 
dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца наведеној у конкурсној документацији у радно време наручиоца 
(понедељак- петак од 7,30 до 15,30 часова), без обзира на начин подношења. 
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.  
 
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. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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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 пет 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 и да садржи печат 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; 
(7) сврха: ЗЗП; Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад; јавна набавка МВ-У-6/2020-ДМ, 

Партија број ____.  
(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  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, 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 и оверена печатом, 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.  
 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу 
се видети у оквиру „банера" на интернет страници Републичке комисије на следећем линку: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Потписан уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је на основу 
одлуке додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно 
утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну 
оцену понуда и донети нову одлуку о додели уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
 
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконски акти који 
регулишу област јавних набавки.  
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