КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама у складу са
чланом 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
91/19)

Jun, 2021. године

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 91/19) и Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не
примењује број IV 404-5/21 од 25.01.2021. године, припремљена је набавка како следи:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Предмет набавке
Предмет набавке број 1676 су услуге – „Услуге обезбеђења имовине и запослених“
CPV ознака – 79710000-4 – услуге обезбеђења (друштвене и друге посебне услуге – прилог
7).
2. Партије
Предмет набавке није обликован по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Услуге обезбеђења имовине и запослених
Спецификација
Институт за ментално здравље је психијатријска здравствена установа која пружа здравствене
услуге из своје делатности на секундарном и терцијарном нивоу.
У циљу свеукупног побољшања квалитета рада и пословања Института за ментално здравље,
потребно је обезбедити физичку и другу сигурност пацијената и запослених у континуираном
трјању.
Ради постизања што већег степена безбедности имовине и лица – пацијената и запослених,
неопходно је предузимати мере физичког и против-пожарног обезбеђења које имају за циљ:
• очување физичког интегритета и радне дисциплине, односно побољшање услова рада
запослених у Инситуту,
• очување физичког интегритета и безбедности пацијената и свих других лица која, по
било ком основу, бораве у пословном простору Института;
• очување имовине Института за ментално здравље, пре свега од отуђења – крађе и
оштећења;
• очување имовине Института – непокретне и покретне, од свих врста пожара и
• све друге мере које доприносе повећању безбедности имовине и лица.
Понуђач је дужан да услуге физичко-техничког и противпожаног обезбеђења објеката,
простора и лица обавља стручно и квалитетно, у складу са важећим законским
прописима, професионалним стандардима струке и општим актима Наручиоца.
Понуђач ће бити задужен за обављање следећих послова:
- непосредно физичко обезбеђење објекта и лица без ватреног оружја,
- спречавање напада на објекте, лица и имовину у њему као и удаљавање лица
- онемогућавање приступа неовлашћеним лицима у објекте и друге просторије,
- обезбеђивање мера ради неометаног обављања делатности запослених, као и
корисника услуга,
- контрола примене правила унутрашњег реда,
- константно праћење уласка, изласка, кретања и боравка свих лица у Институту;
- евидентирање кретања пацијената и других лица у Институту забележбом у књизи
евиденције, легитимисањем, увидом у пропусница и на друге пригодне начине;
- константним праћењем физичког и против-пожарног стања у пословном простору и
кругу Института за ментално здравље, непосредним опажањем, путем видео надзора и
применом других метода примерених за област обезбеђења;
- евидентирањем свих ексцесних ситуација и позивањем одговорних представника
Института за ментално здравље и других институција надлежних за предузимање
адекватних мера;
- брзим интервенцијама и спречавањем отуђења имовине, настанка пожара и других
ситуација и
- предузимањем других мера по прописима из области заштите од пожара и обезбеђења
имовине и лица.
- јављање на телефон и пребацивање везе.

-

континуирана сарадња на дневном нивоу са месном надлежном полицијском
станицом, ватрогасном јединицом и службом хитне помоћи,
предузимање других, законом допуштених мера, које су потребне за несметан
процес рада, заштите запослених, као и према указаној потреби обављање
других послова и активности сходно насталој ситуацији.

•

Извршиоци послова морају бити униформисани у току обављања послова.

•

Број извршилаца и распоред рада по смени утврђују Понуђач и Наручилац споразумно,
уговором о ангажовању. Понуђач је у обавези да до 25-ог у месецу за наредни месец
достави Наручиоцу распоред рада са именима и презименима службеника обезбеђења,
бројевима службених легитимација и лиценци, као и да о свим изменама распореда
рада благовремено у писаној форми, обавести Наручиоца.

-

ВРEME OБAВЉAЊA УСЛУГA:
Двaдeсeтчeтвoрoчaсoвнe услугe oбeзбeђeњa свaкoг рaднoг дaнa (понедељак-петак),
субoтoм, нeдeљoм, држaвним и вeрским прaзницимa једна позиција.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:
Милана Кашанина бр. 3, Београд Институт за ментално здравље.

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
____________________________

III ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Право на учешће у поступку набавке има привредни субјект који испуњава критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта.
Испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за учешће у поступку
предметне набавке, привредни субјект доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да привредни субјект или законски
заступник привредног субјекта у
периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење
понуда није правноснажно осуђен,
осим ако правноснажном пресудом
није утврђен други период забране
учешћа у поступку набавке, за
кривична дела наведена у члану 111.
став 1) тачка (1) и (2) Закона о јавним
набавкама;
Да је привредни субјект измирио
доспеле порезе и доприносе за
обавезно социјално осигурање или му
је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним
прописом,
одобрено
одлагање
плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне;
Да привредни субјект није у периоду
од претходне две године од дана
истека рока за подношење понуда
повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног
права,
укључујући
колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате
уговорене
зараде
или
других
обавезних исплата, укључујући и
обавезе у складу с одредбама
међународних конвенција које су
наведене у Прилогу 8. Закона о јавним
набавкама;
Да не постоји сукоб интереса, а у вези
члана 50. Закона о јавним набавкама;
Да привредни субјект није:
а) покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања
наручиоца;

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О
ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ
ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (којом
привредни
субјект
под
пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује као одговорно лице привредног
субјекта да испуњава критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта у
складу са чланом 111. Закона о јавним
набавкама.

б) покушао да дође до поверљивих
података који би могли да му омогуће
предност у поступку набавке и
в) доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта,
избора привредног субјекта или
доделе уговора

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Право на учешће у поступку набавке има привредни субјект који испуњава критеријуме за
избор привредног субјекта.
Испуњеност критеријума за избор привредног субјекта за учешће у поступку предметне
набавке, привредни субјект доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Испуњеност услова за обављање
професионалне делатности:
Да привредни субјект поседује важећу
дозволу надлежног органа
и то:
лиценцу/решење за вршење послова
физичко техничке заштите лица и
имовине и одржавања реда на јавним
скуповима и другима местима окупљања
издату
од
стране
Министарства
унутрашњих послова Републике Србије

Лиценца/Решење за вршење послова
физичко техничке заштите лица и имовине
и одржавања реда на јавним скуповима и
другима местима окупљања издато од
стране
Министарства
унутрашњих
послова Републике Србије

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
➢ Испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за учешће у
поступку предметне набавке наведних у табеларном приказу критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта под редним бројем 1., 2., 3., 4. и 5. у складу
са чл. 111. ЗЈН, привредни субјект доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује као одговорно лице привредног субјекта да испуњава
критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 111.
Закона о јавним набавкама.
➢ Испуњеност критеријума за избор привредног субјекта за учешће у поступку
предметне набавке, наведеног у табеларном приказу критеријума за избор
привредног субјекта под редним бројем 1. Привредни субјект доказује достављањем
лиценце/решења за вршење послова физичко техничке заштите лица и имовине и
одржавања реда на јавним скуповима и другима местима окупљања издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да захтева од понуђача који
је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у неовереним копијама.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди применом
критеријума – најнижа понуђена цена.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВа.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда које су након
примене критеријума једнаке:
Уколико су две или више понуда након примене критеријума једнаке наручилац ће
доделити уговор понуђачу који је понудио дужи период важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које су након примене критеријума цене и примене
резервоног критеријума период важења понуде једнаке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине
и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
3. Критеријуми за искључење из постука набавке
Наручилац може искључити понуђача из поступка набавке у случају да је у истом
предмету набавке имао закључен уговор са Наручиоцем, али да Понуђач није испуњавао
обавезе по истом или није прихватио позив Наручиоца за сарадњу ради унапређења
пружања услуга.
У случају искључења, понуда понуђача се неће вредновати применом критеријума.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _______________ од ___________ 2021. године за набавку на коју се не
примењују одредбе Закона о јавним набавкама у складу са чланом 27. став 1. тачка 3) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.91/19)
1) ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
Назив:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Адреса електронске поште (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Да ли је привредни субјект уписан у
регистар понуђача у Републици Србији)?
Ако је одговор да наведите интернет
страницу на којој је регистрација
доступна:

1) ДА
2) НЕ

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге обезбеђења имовине и запослених
Укупна вредност понуде у
динарима без ПДВ-а
Укупна вредност понуде у
динарима са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Рок плаћања је 15 дана по истеку месеца и достављању
месечног рачуна, а у вези са чланом 3. став 3. Закона о

Рок важења понуде
Датум
_____________________________

роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017 и 91/2019).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
_____ дана (минимум 60) од дана отварања понуда
(уписати)
Потпис овлашћеног лица
________________________________

Напомене:
Образац понуде привредни субјект мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊЕНОСТИ
КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА
Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу,
као
одговорно лице привредног субјекта ____________________________________________
(назив привредног субјекта)
дајем следећу
ИЗЈАВУ
да у поступку набавке Услуге обезбеђења имовине и запослених наведени привредни
субјект испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то:
1. Да привредни субјект или законски заступник привредног субјекта у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у
поступку набавке, за кривична дела наведена у члану 111. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама;
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казне;
3. Да привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и
радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде
или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних
конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама;
4. Да не постоји сукоб интереса, а у вези члана 50. Закона о јавним набавкама;
5. Да привредни субјект није:
а) покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца;
б) покушао да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност
у поступку набавке и
в) доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.
Место:_____________
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група привредних субјеката, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког привредног субјекта.

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о пружању услуга
1. Институт за ментално здравље у Београду, Милана Кашанина, 3, који
заступа в.д. директора проф. др Милица Пејовић Милованчевић (у даљем
тексту: Наручилац) и
2. ____________________________________________________________( у даљем
тексту: Пружалац услуге)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
Наручилац је складу са чланом 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр.91/19), спровео набавку на основу одлуке бр. 1676 од 09.06.2021. године
Пружалац услуге је дана ________ 2021.године доставио понуду број _______ од ______
2021. године која у потпуности одговара захтевима наручиоца из конкурсне документације.
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора број _________________ од
____________2021. године и изабрао пружаоца услуге __________________ као
најповољнијег привредног субјекта за набавку 1676 „Услуге обезбеђења имовине и
запослених“

Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуга обезбеђења имовине и запослених у Институту
за ментално здравље, у ул Милана Кашанина бр.3, Београд у свему у складу са понудом
бр. _________ од ______2021.године и спецификацијом које чине саставни део овог
уговора.
Члан 3.
Давалац услуге се обавезује да ће Кориснику услуге пружати услугу обезбеђења
имовине и запослених и противпожне заштите у свему у складу са спецификацијом услуга
дефинисаном Конкурсном документацијом Наручиоца, која је прилог и саставни део овог
уговра.
Двaдeсeтчeтвoрoчaсoвнe услугe oбeзбeђeњa свaкoг рaднoг дaнa (понедељак-петак), субoтoм,
нeдeљoм, држaвним и вeрским прaзницимa
Извршиоци су дужни да буду званични, службени, љубазни и коректни према свим
странкама, као и запосленима Наручиоца.
Члан 4.
Уговор се закључује на одређено време, на период од 2 месеца, уз могућност продужења
Анексом уговора на период до две године.

Члан 5.
На име накнаде за извршену услугу Корисник услуге ће даваоцу услуге плаћати
накнаду
у износу од _____________ динара
по радном часу
(словима:___________________________________) динара без урачунатог пореза на
додату вредност (ПДВ), односно
______________(словима:________________________________) динара по радном часу
са ПДВ, а по испостављеном рачуну. Исплата ће се вршити на основу стварно
остварених радних сати у предходном месецу.
Корисник услуге ће рачун за извршену услугу плаћати месечно у року од 15 дана,
по истеку месеца и достављењу месечног рачуна, на текући рачун пружаоца услуге број
__________________, који се води код _________________.

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се делови објекта који се обезбеђују, број
извршилаца и распоред времена обезбеђења може мењати у зависности од потреба
Корисника услуге.
Уговорне стране су сагласне да се ангажовање и замена појединих извршилаца
може вршити само уз писану сагласност Корисника услуге.
Пружалац услуга је сагласан да промени извршиоца који је ангажован, а за кога
Корисник услуга повуче сагласност.
Члан 7.
Наручилац може дати рекламацију изабраном понуђачу на квалитет извршене
услуге у року од пет радних дана од дана извршења услуге, односно од дана када је
требало да се изврши. Рок за решавање по рекламацији је највише три радна дана од
дана пријема писане рекламације.
Члан 8.
Пружалац услуге овим уговором преузима сву одговорност утврђену законом и
другим прописима за услуге обезбеђења у објекту седишта Корисника услуге.
Пружалац услуге одговара за штету која настане на имовини Корисника услуге
уколико је проузрокована кривицом или непажњом радника Пружаоца услуге.

Члан 9.
Овај уговор може престати споразумом уговорних страна или се једнострано
може раскинути писаном изјавом једне од уговорних страна, уз отказни рок од 15 дана.

Члан 10.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 11.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаном облику уз
сагласност уговорних страна у духу добре пословне сарадње.

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у вези с
овим Уговором, решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне
да ће за његово решавање бити надлежан суд у Ужицу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, по 2 за сваку уговорну страну.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
___________________________

КОРИСНИК УСЛУГА/НАРУЧИЛАЦ
___________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊАИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Ред
бр

Оквирни
број сати за
два месеца

Опис

Цена по
норма
часу
Без пдв-а

1

Услуге физичко-техничког
обезбеђења

Укупна цена за
период од 2
месеца без пдва

1.464

Позиција 24 часа

Укупан износ за 2 месецa ангажовања (оквирно око 1 464 сати):
x _____ (цена по норма часу без пдв-а) = ______________динара без пдв-а
УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а:___________________________.
ПДВ:____________________________.
УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ОМ:___________________________.

ОПШТИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:
Наручилац ће рачун за извршену услугу плаћати месечно у року од 15 дана, по
истеку месеца и достављању месечног рачуна.
Уговор се закључује на одређено време, период од два месеца, уз могућност
продужења на период од две године.

Потпис овлашћеног лица

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Институт за ментално здрављњ, Милана Кашанина бр. 3,
Београд Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
11.06.2021. године до 13:00 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 наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
.
3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
3.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 15 дана по истеку месеца и достављању месечног рачуна, а у вези са чланом
3. став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017 и 91/2019).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
3.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
4. 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, 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 је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 143. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Измене и допуне уговора могу се вршити само у писаном облику уз сагласност уговорних
страна у духу добре пословне сарадње. Уговорне стране, могу сагласношћу воља под истим
условима продужити трајање уговора до годину дана.

