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ЈНМВ 2.2.13Н/2019
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.
2.2.13Н/2019 од 20.09.2019), припремљена је следећа:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом,

ЈНМВ 2.2.13 Н/2019,
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дојаве пожара објеката
у власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац,
ОРН-FB08-Заштита од пожара,ОРН- FB09-Безбедносни систем
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

од 10
од 10
од 10
од 10
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Закључно са редним бројем 7 укупно, 10 страна конкурсне документације.
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ЈНМВ 2.2.13Н/2019
Брoj: 4613/3
Датум: 20.09.2019. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.13 Н/2019
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:
“ Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве
пожара“
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дојаве пожара објеката у
власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац,
ОРН-FB08-Заштита од пожара,ОРН- FB09-Безбедносни систем
- процењена вредност ове партије износи 50.000,00динара без ПДВ.
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 01.10.2018. године до 10 сати по локалном времену
''НЕ ОТВАРАЈ''- “ Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система
дојаве пожара
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката у
власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац, "
1.

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 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.
Оквирни датум закључења уговора је 04.10.2019. године.
Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према
својим реалним потребама у континуитeту и трајању важности уговора од 12
месеци од потписивања(заводног печата ЈП Топлификација).
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ЈНМВ 2.2.13Н/2019
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:
Позиција у плану јавних набавки за 2019.пословну годину број: :9454/2018
усвојена 28.12.2018, након 6. измене плана ЈН бр. 9454/2018-6 од 5.8.2019, Испитивање
и сервис инсталације и опреме стабилних система дојаве пожара по партијама. ,
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката у
власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац,
- процењена вредност ове партије износи- 50.000,00 динара.
ОРН-FB08-Заштита од пожара,ОРН- FB09-Безбедносни систем
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.13Н/2019 спроводи се у поступку јавне набавке
мале вредности - наруџбеницом.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.2.13 Н/2019 „Испитивање и сервис инсталације и опреме стабилних система
дојаве пожара по партијама. ,
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката у
власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац,
ОРН-FB08-Заштита од пожара,ОРН- FB09-Безбедносни систем
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
Остала тражена документа.

Особе за контакт:
Игор Дубајић, дипл.ецц, службеник за јавн.набавке
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,
Телефон; 012 542 785 локал: 309
fax: 012 542 543.
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ЈНМВ 2.2.13Н/2019
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.

Услови за понуђаче:

1.

2.

3.
4.
5.

Понуђач мора испуњавати услове прописане законом о заштити од
пожара (сл. Гласник РС 111/2009,20/2015) и другим обавезујућим
законима и прописима за ову врсту делатности,
Периодични преглед се врши два пута годишње уз уредно вођење
књиге периодичних прегледа која се налази код овлашћеног лица
наручиоца.
Услуга не обухвата сервис или замену оштећених и дотрајалих делова
опреме.
Сервис и резервне делове и за опрему стабилних система за дојаву
пожара обезбеђује наручилац посебном набавком.
Плаћање услуге се врши по сваком обављеном периодичном прегледу.
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ЈНМВ 2.2.13Н/2019
Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.13 Н/2019

За предметну јавну набавку мале вредности услуга наруџбеницом,

бр. 2.2.13Н/2019- „Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних
система дојаве пожара“
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката у
власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац
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
Заводни број Понуде______________

ОПИС
1.

ЦЕНА ЗА ДВА
ПРЕГЛЕДА (без ПДВ)

Провера исправности инсталација, сервис опреме и
уређаја стабилног система за дојаву пожара пословне
зграде ЈПТ на адреси „Трг Радомира Вујовића“ бр. 2 у
Пожаревцу који обухвата:
a) Адресабилна централа „ADP-8М“, произвођач
„Френки аларм“ Ваљево са следећом уграђеном и
повезаном опремом:
b) 21 оптички јављач пожара, тип „SLR3-E3“
c) 2 термичка јављача пожара, тип „DCD-AE3“
d) 7 ручних јављача пожара „Френки аларм“
e) Конвенционална унутрашња сирена, 1 ком
f) Конвенционална спољашња сирена, 1 ком
g) Резервно напајање 12V, 7,2Ah, 2 ком

2.

Провера исправности инсталација, сервис опреме и
уређаја стабилног система за дојаву пожара пословног
простора на адреси „Трг Радомира Вујовића“ бр. 10 у
Пожаревцу који обухвата:
a) Адресабилна централа „BENTEL J408-8“ са
следећом уграђеном и повезаном опремом:
b) 6 оптичких јављача пожара, тип „BENTEL 601P“
c) 1 термички јављач пожара, тип „BENTEL 601Н“
d) 1 ручни јављач пожара, тип „BENTEL МСР200“
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.2.13Н/2019
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e) Конвенционална унутрашња сирена, 1 ком
f) Конвенционална спољашња сирена, 1 ком
g) Резервно напајање 12V, 7,2Ah, 2 ком
Провера исправности инсталација, сервис опреме и
уређаја стабилног система за дојаву пожара пословног
простора магацина на адреси „Ђуре Ђаковића бб“ у
Пожаревцу који обухвата:

3.

a) Адресабилна централа „BENTEL J424-8“ са
следећом уграђеном и повезаном опремом:
b) 32 оптичка јављача пожара, тип „BENTEL 601P“
c) 1 термички јављач пожара, тип „BENTEL 601Н“
d) 4 ручна јављача пожара, тип „BENTEL МСР200“
e) Конвенционална унутрашња сирена, 1 ком
f) Конвенционална спољашња сирена, 1 ком
g) Резервно напајање 12V, 7,2Ah, 2 ком
УКУПНО
-

-

Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног
рачуна поб извршењу услуга.
Важност понуде износи ______ ( ______________________________) дана од
дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) _________ словима
Периодични преглед се врши два пута годишње уз уредно вођење књиге
периодичних прегледа која се налази код овлашћеног лица наручиоца.
Наруџбеница - уговор се потписује на период од 1 ( једне ) године односно
реализације уговорног обима услуга.
Реализација уговора је по јединичним ценама из понуде понуђача, а према обиму
и стварним потребама наручиоца( Фиксне цене)
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.
Датум:
Потпис овлашћеног лица

___________________________

Јавно предузеће ''Топлификација''
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.2.13Н/2019
„Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара“
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката у власништву ЈП
"Топлификација " Пожаревац,
Страна 7 од 10

ЈНМВ 2.2.13Н/2019
Образац бр.3

Бр. 4613/ од __.__.2019. године

МОДЕЛ УГОВОРА 2.2.13Н/2019 НАРУЏБЕНИЦА
Закључен између:
НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ,
Матични број:7351682, 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:________________;Email:____________________
кога заступа _________________________________________
(у даљем тексту Вршилац услуга )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система
дојаве пожара.
Партија 1 –Услуге испитивања стабилних сиситема дијаве пожара објеката
у власништву ЈП "Топлификација " Пожаревац
Члан 1.
Наручилац уступа, а вршилац услуге прихвата обавезу испитивања,
сервисирања и одржавања опреме стабилних система за дојаву пожара у свему по
упуствима и техничкој документацији, квалитетно а у складу с постојецим прописима у
објектима наручиоца у пословној згради ЈП ”Топлификација” Пожаревац на адреси “Трг
Радомира Вујовића” бр. 2, у пословном делу ЈП “Топлификација” на адреси “Трг
Радомира Вујовића” бр. 10 и у објекту пословног дела ЈП “Топлификација” Пожаревац
на адреси “Ђуре Ђаковића” ББ у Пожаревцу (све укупно 3 стабилна система дојаве
пожара), у свему како је то описано у захтеву наручиоца бр._____ од____.2019. године и
понуди бр. _______од ___.___._______. која чини саставни део овог уговора (1 редован
и 1 периодичан сервис).
Члан 2.
ВРЕДНОСТ УСЛУГА:
Уговорене стране утврђују вредност услуга из члана 1. овог уговора на износ:
Укупан износ без ПДВ:
Износ ПДВ:
Укупан износ са исказаним ПДВ:

___________________ РСД
___________________ РСД
___________________ РСД

Словима:(__________________________________________________ и 00/100)
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Јединичне цене су фиксне а према стварно пруженим услугама и јединичних цена из
понуде Понуђача, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да после обављања периодичног прегледа у року од
____ дана по испостављању рачуна изврши уплату за извршени периодичан преглед на
текући рачун вршиоца услуге.
Члан 4.
Рок за вршење првог периодичног прегледа је Октобар месец 2019. године а
следећи 6 месеци после првог прегледа.
Члан 5.
Текуће одржавање не обухвата следеће:
Поправку јављача и водова напајања,
Поправку или измештање централе или других делова система као и евентуално
проширење система,
Отклањање сметњи због механичког оштећења или отклањање грешке која је
настала због непридржавања упуства за руковање и коришћење опреме, или које су
настале због атмосферског пражњења, временске непогоде или више силе.
Члан 6.
Вршилац услуге је дужан да изведе евентуално и друге радове који нису
обухваћени овим уговором (хитне интервенције, накнадни и непредвиђени радови) за
које се укаже потреба у сврху квалитетног функционисања целог стабилног система
дојаве пожара по писаном позиву наручиоца.
Члан 7.
У случају оштећења опреме настале услед више силе (атмосферског пражњења,
струјног удара, поплаве и сл.) као и за додатне радове по члану 6. уговора, трошкове
поправке и набавку резервних делова сносиће наручилац.
Члан 8.
Вршилац услуге се обавезује испитивање 2 пута годишље у складу са важећим
прописима.
Члан 9.
Уговорене стране су сагласне да ће као доказ о извршеним Услугама важити
записник о одржавању стабилних инсталација за дојаву пожара) који ће вршилац услуге
правилно испунити и заједно са наручиоцем оверити својим потписом и печатом.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да у сврху несметаног вршења одржавања система за
аутоматску дојаву позара обезбеди вршиоцу услуге следеће:
- Слободан приступ до саставних елемената и уређаја за аутоматску дојаву
пожара.
- Редовно чишћење и одржавање просторија у којима се налази опрема.
- Спречити приступ опреми стабилних система за дојаву пожара другим лицима да
је неовлашћено сервисирају или испитују сагласности вршиоца услуге.
- Да одреди свог представника који ће у име наручиоца контролисати радове
вршиоца услуге и потписивати радну документацију.
Члан 11.
У случају спора уговорене стране су обавезне формирати заједничку комисију и
отклонити узрок неспоразума.
У противном странке признају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписа уговорених страна,заводног печата ЈП
Топлификације-Пожаревац, и важи 12 месеци или до отказа једне од уговорених снага.
Отказни рок за престанак уговора је месец дана.
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Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 идентична примерка, од којих се код уговорених страна
налази по 2 примерка

Вршилац Услуга:
ДИРЕКТОР:

______________________

Наручилац:
ДИРЕКТОР:
JП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

_______________________
Дачић Дејан дипл.правник.
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