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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 68/2015 (у даљем
тексту: правилник),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом
(бр.3950/2 од 22. Јун 2018.године), припремљена је следећа:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом,

2.2.34Н/2018 „Сервис опреме и каблова телекомуникације"
двогодишњи уговор.
ОРН-50330000-Услуге одржавања телекомуникационе опреме
Конкурсна документација садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Насловна страна конкурсне документације,
Садржај конкурсне документације,
Позив за достављање докумeнтације,
Основни подаци о понуђачу,
Техничка спецификација,
Образац бр.1
Понуда понуђача,
Образац бр.2
Модел уговора,
Образац бр.3

страна 1
страна 2
страна 3
страна 4
страна 5
страна 6-7
страна 8-10

Закључно са редним бројем 7 укупно, 10 страна конкурсне документације.
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
Брoj: 3950/3
Датум: 22.06.2018. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.34 Н/2018
Назив наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића бр.2
Пожаревац, 12000
Tелефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
www.toplifikacija.rs

НАБАВКА УСЛУГА:
“ Сервис опреме и каблова телекомуникације"

двогодишњи уговор
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети
електронским путем.
2.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда
конкурсном документацијом, као и пратећих обавезних докумената на обрасцима
који су дати у прилогу овог позива.
3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:
ЈП “Топлификација”
Трг Радомира Вујовића бр.2,
Пожаревац.
До 02.07.2018. године до 10 сати по локалном времену
1.

''НЕ ОТВАРАЈ''- “ Сервис опреме и каблова телекомуникације"

двогодишњи уговор
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број
телефона и број факса понуђача.
Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити уз присуство овлашћених лица
комисијски.
Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.
Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор
најприхватљивије понуде и упутити позив којом се обавештава понуђач о
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену.
Датум закључења уговора је 07.07.2018. године.
Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према
својим реалним потребама у континуиту и трајању важности уговора од 24 месеци
од потписивања(заводног печата ЈП Топлификација).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Јавно предузеће - локална самоуправа,
«ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 ,
Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
Податак у позицији у програму пословања за 2018. годину- ЈН 11-06-204/17т од
28.12.2017,.Планирана Финанасиска средства за набавку добара, радова, услуга за
обављање делатности, , - Сервис опреме и каблова телекомуникације" двогодишњи
уговор.
Позиција у плану Јавних набавки за 2018. годину-,11312/2017 од 09.12.2017, решењa о
измени 4. измена плана јавних набавки 126-4/2018 од 04.06.2018, 2.2.43н-Сервис
опреме и каблова телекомуникације" двогодишњи уговор. .-Планирана средства
490.000,00 динара-2 године.
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.34Н/2018 спроводи се у поступку јавне набавке
мале вредности - наруџбеницом.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

2.2.34Н/2018 „Сервис опреме и каблова телекомуникације"
двогодишњи уговор.
ОРН-50330000-Услуге одржавања телекомуникационе опреме
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека
рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде.
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
-

Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом.
Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом.
Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у.
Модел уговора, потписан и оверен печатом
Oстали тражени документи

Особе за контакт:
Игор Дубајић,
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,
Телефон; 012 542 785 локал: 309
fax: 012 542 543.
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
Образац бр.1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА




Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава;
Позитивне прописе Републике Србије.
Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.
Захтеве наведене у понуди спецификацији.
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАРУЏБЕНИЦОМ
2.2.34Н/2018

За предметну јавну набавку мале вредности услуга наруџбеницом,

бр. 2.2.34Н/2018- „Сервис опреме и каблова телекомуникације"
двогодишњи уговор.
Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун/назив банке:
Особа за контакт:
Телефон; Факс; E-mail:
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени
назив
Адреса седишта
1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда в) са подизвођачем
Конкурсном документацијом, спецификацијом обухваћенa су:
Понуда заводни број:_______________

Јед.
мере

Kоличина

1. Израда "рачве" кабла ТD10 15×4×0,9mm и ТD10
7×4×0,9mm
2. Израда "рачве" кабла ТD10 15×4×0,9mm и ТК 59М
10×4×0,8mm
3. Израда "рачве" кабла ТD10 7×4×0,9mm и ТD10
7×4×0,9mm
4. Израда "рачве" кабла ТК 59М 10×4×0,8mm и ТD10
7×4×0,9mm
5. Израда "рачве" кабла ТК 59М 10×4×0,8mm

ком

4

ком

4

ком

2

ком

4

ком

4

6. Израда правог наставка кабла ТD10 15×4×0,9mm и
ТК 59М 10×4×0,8mm

ком

4

7. Израда правог наставка кабла ТD10 7×4×0,9mm

ком

16

8. Израда правог наставка кабла ТD10 7×4×0,9mm и
ТК 59М 10×4×0,8mm
9. Израда правог наставка кабла ТК 59М
10×4×0,8mm
10. Израда завршних мостова на каблу ТD10
7×4×0,9mm са хидроизолацијом завршених
спојева
11. Израда завршних мостова на каблу ТК 59М
10×4×0,8mm са хидроизолацијом завршених
спојева
12. Постављање и повезивање у ТПС 20x2 завршне
кабловске главе на кабал ТD10 7×4×0,9mm
13. Постављање и повезивање у ТПС 20x2 завршне
кабловске главе на кабал TK59M 10×4×0,8mm

ком

5

ком

6

ком

4

ком

4

ком

3

ком

8

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.
Цена
дин
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Цена
дин

ЈНМВ 2.2.34Н/2018
14. Отварање ради испитивања оловних спојница
телекомуникационих каблова ради умеравања и
затварање термичким поступком
15. Причвршћење на зид ревизионе коморе и
механичка заштита изведеног споја
телекомуникационих каблова облогом од
поцинкованог или алуминијумског лима
16. Израда механичке заштите изведеног споја
телекомуникационих каблова комадом јувидур
цеви фи 100mm дужине до 1m, наливањем
"црном" заптивном масом

ком

4

ком

5

ком

32

17. Mерења и испитивања на кабловској мрежи за
налажење места прекида - квара. Услуга се врши
на два краја деонице телекомуникационе мреже и
обрачунава за сваку испитану деоницу посебно

ком

10

У К У П Н О:
1. Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног
рачуна по извршењу услуга.
2. Важност понуде износи ______ ( ______________________________) дана
од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) _________ словима
3. За извршење набавке ангажујемо_______(__________) подизвођача
словима
(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
4. Рок извршења услуга____дана (максимум 5)
5. Понуђач се обавезује да приликом фактурисања пружених услуга, односно
сачињавања рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави
обиму пружених услуга, на основу које је сачињен рачун.
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
Образац бр.3

Бр._____ од __.__.2018. године

МОДЕЛ УГОВОРА 2.2.34Н/2018 НАРУЏБЕНИЦА
Закључен између:
НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ,
Матични број:07351682, шифра делатности: 40300, ПИБ: 101971396,
бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76
Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka,
Трг Радомира Вујовића бр.2, тел:012/542-785; факс:012/542-543;
коју заступа директор
Дејан Дачић, дипл. правник (у даљем тексту Наручилац)
И
ВРШИЛАЦ УСЛУГА:
_________________________________________________
из _____________________
Са адресом:___________________________________________
Матични број:_________________, шифра делатности:_________, ПИБ:_____________,
бр. текућег рачуна________________________код банке ______________________,
Тел:_________________;Факс:________________;маил:____________________
кога заступа _________________________________________
(у даљем тексту Вршилац услуга )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је вршење услуга сервис опреме и каблова телекомуникација у
власништву наручиоца, према понуди извршиоца бр. _____ од _____.2018. године која
чини саставни део овог уговора и захтеву наручиоца бр.____ од _______. 2018. године.
Услуге ће се обављати у складу са потребама наручиоца и могу обухватити и
друге услуге - поправке за којима се укаже потреба а које нису строго наведене у
захтеву и понуди. Предвиђене количине у предмеру су делимично променљиве према
потребама наручиоца.
У случају из става 2. овог члана извршилац је дужан да прибави посебну писану
сагласност наручиоца за извршење услуге и понуђену цену.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорне стране прихватају цене из понуде извршиоца, максимално до износа
процењене
вредности
која
износи
____________
динара
(и
словима:
____________________________),
без
пореза
на
додату
вредност,
односно
_______________ динара (______________________) са порезом на додату вредност.)
Јединичне цене наведених услуга утврђене су у понуди извршиоца као
саставним делом уговора и фиксне су за све време важења уговора.
У вредност понуде урачунати су сви други трошкови које извршилац услуге има
за извршење услуге која је предмет јавне набавке (превоза, додатне услуге, остали
трошкови).
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, по извршеној услузи, на
основу уредних докумената за плаћање (рачун са прилозима, радни налог), у року до 15
дана од дана пријема документа са прилозима.
На појединачном документу за плаћање, поред података које уобичајено садрже,
потребно је навести и текст: Основ плаћања је уговор број: ______ од _________. 2018.
године.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
Извршилац је дужан да изврши услугу у року од највише 5 (пет) дана од дана
позива наручиоца
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 5.
Извршилац је дужан да услугу која је предмет уговора врши према важећим
нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, добрим
пословним обичајима као и да употребљава квалитетан материјал, у складу са
прописаним техничким нормативима и произвођачким спецификацијама, у супротном је
сагласан да наручиоцу надокнади претрпљену штету која услед тога настане.
Члан 6.
Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга, извршилац мора исте отклонити најкасније у року од три дана од дана
сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да поново изврши исту услугу.
Члан 8.
Извршилац потписивањем уговора потврђује да поседује довољан број
запослених са одговарајућим квалификацијама за извршење предметних услуга.
ВИША СИЛА
Члан 7.
Виша сила ослобађа извршиоца обавезе накнаде штете из претходног члана.
Као виша сила, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да према прилогу у захтеву обезбеди потребан
материјал за извршење услуге.
Наручилац се обавезује да по позиву извршиоца прегледа,прихвати и овери
извршену услугу.
Квалитативну и квантитативну контролу приликом сваке услуге вршиће
овлашћено лице наручиоца, уз присуство представника извршиоца.
РОКОВИ
Члан 10.
Трајање уговора је 24 месецa од дана потписивања уговорних страна, заводног
печата ЈП Топлификација.
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ЈНМВ 2.2.34Н/2018
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:
ако извршилац не изврши услуге по условима из понуде
ако не испуни уговорне обавезе из члана 5. овог уговора,
ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено,
ако наручилац одлучи да привремено или трајно промени начин повезивања и
комуникације на својим објектима - напусти постојећу комуникациону мрежу о чему
ће благовремено обавестити извршиоца,
5. споразумом уговорних страна,
6. у другим случајевима у складу са законом
У случају неизвршавања уговорних обавеза у динамици и сходно одредбама овог
уговора, свака уговорна страна има право да откаже уговор са отказним роком од 15
дана од дана достављања писменог отказа другој уговорној страни.

1.
2.
3.
4.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету
причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Члан 14.
У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су
сагласне да настали спор реше споразумом.
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног
суда у Пожаревцу.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за наручиоца
и 2 (два) за извршиоца услуге.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и
производи једнако правно дејство.

ИЗВРШИЛАЦ
________________________
директор
______________________________

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „Топлификација Пожаревац“
директор
_____________________________
Дејан Дачић, дипл. правник
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