РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-00317/2014-I0120
13.08.2014. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА УПС УРЕЂАЈА, АКУ
БАТЕРИЈА И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ
ЈАВНА НАБАВКА број: 44/2014
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈН
44/2014, деловодни број 404-01-00317/2014-I0120 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 44/2014, деловодни број 404-01-00317/2014-I0120, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуге – поправка и одржавање УПС уређаја,
АКУ батерија и дизел електричних агрегата за потребе Пореске управе
број: ЈН 44/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Назив поглавља
Страна
Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
3
Техничке карактеристике предмета
3
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
4
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
9
Образац понуде
19
Модел уговора
23
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
28
Образац трошкова припреме понуде
29
Образац изјаве о независној понуди
30
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
31
Образац референтне листе
32
Образац потврде
33
Образац изјаве кадровског капацитета
34
Дистрибутивна листа (Прилог 1)
35
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница: www.purs.gov.rs
ПИБ 100020943
МБ 17862146
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 44/2014 су услуге поправке и одржавања УПС уређаја,
АКУ батерија и дизел електричних агрегата.
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Љиљана Бијелић, е- mail: ljiljana.bijelic@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел електричних агрегата, брoj ЈН 44/2014.
Назив и ознака из општег речника: 50800000- разне услуге поправке и одржавања.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка подразумева услуге поправке и одржавања УПС уређаја,
АКУ батерија и дизел електричних агрегата.
Контрола и одржавање УПС уређаја и АКУ батерија обухвата:
 Поправка електронике УПС уређаја,
 Замена АКУ батерије,
 Провера исправности свих утичница на кућишту УПС уређаја,
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Остале услуге везане за исправно функционисање УПС уређаја
батерија,
Замена и уградња резервних делова и потрошног материјала.

и

АКУ

Контрола и одржавање дизел електричних агрегата обухвата:
 Функционално испитивање ДАГ, два пута годишње,
 Одржавање по упутству произвођача,
 Остале услуге везане за исправно функционисање агрегата,
 Замена и уградња резервних делова и потрошног материјала.

-

Опрема за коју се набављају услуге поправке и одржавања је следећих произвођача:
УПС уређаји: DELL, AROS, Tripp Lite, APC, Unis Ekos TIM, ENUPS, PowerWare,
Scion, Ei, PowerMust,
Дизел електрични агрегати: WOLA SERVER 400kva, SPARK 136kva PERKINS
BRISTOL 59, ULJANIK PULA 200kva.

Понуђач је дужан да под истим условима пружа услуге поправке и одржавања
опреме других произвођача уколико је Наручилац у току трајања уговора прибави.
Понуђач је дужан да поправке и одржавање обавља у складу са упутством за
руковање и одржавање које је произвођач опреме издао.
Понуђач је у обавези да обезбеди и угради оригиналне резервне делове који су
прописани техничким карактеристикама од стране произвођача опреме за коју се тражи
сервисирање.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама);
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)
Закона о јавним набавкама);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона о јавним набавкама);
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4) 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) Закона о јавним набавкама);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним
набавкама).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 5. мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона о јавним набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета и то:
Финансијски капацитет:
- да нема евидентираних дана неликвидности за претходних шест месеци од
дана издавања потврде, а потврда мора бити издата после дана објављивања
позива за достављање понуда.
Пословни и технички капацитет:
- да је у претходне три године (2011, 2012, 2013. год.) вршио услуге поправке
и одржавања опреме која је предмет набавке и за исте фактурисао укупан
износ који није мањи од 10.000.000,00 динара, са ПДВ-ом,
- да до дана достављања понуде има/ користи пословни/магацински простор,
- да до дана достављања понуде има/користи минимум 4 возила.
Кадровски капацитет
- да до дана достављања понуде има минимум 5 запослених или ангажованих
радника од којих су:
- 2 дипломирана инжењера електронике/електротехнике/машинства,
- 3 радника (без обзира на степен стручне спреме) сертификована за
инсталације/сервис УПС уређаја једног од следећих вендора: APC, EATON,
MGE, DELL, AROS или TRIPP_LITE.

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси
самостално или са подизвођачима, док група понуђача додатне услове испуњава
заједно.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
Доказ:
Правна лица:
За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ
ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У
БЕОГРАДУ,
За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ
СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица.
Посебна 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, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда.
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Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4) Услов из чл. 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама
Доказ:
Уверење Министарства финансија, Пореске управе 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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
- Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве o поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на следећи начин:
-

да има неопходан финансијски капацитет, односно да нема евидентираних
дана неликвидности за претходних шест месеци од дана издавања потврде,
понуђач доказује достављањем потврде о броју дана неликвидности издате од
Народне банке Србије.
Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.
-да има неопходан пословни и технички капацитет, односно да има референце
у пружању услуга које су предмет набавке чији минимални збирни фактурисани
износ прелази 10.000.000,00 динара, са ПДВ-ом, у траженом трогодишњем
периоду, понуђач доказује достављањем обрасца референтне листе (образац дат у
поглављу XII) и потврде референтног наручиоца (образац дат у поглављу XIII),
- да има/користи пословни/магацински простор у траженом периоду (до дана
достављања понуде), понуђач доказује достављањем власничког листа, уговора о
закупу или други одговарајући документ који пружа доказ да има или користи
пословни/магацински простор,
- да има/користи возила, у траженом периоду (до дана достављања понуде),
минимално 4 возила, понуђач доказује достављањем саобраћајне дозволе,
уговора о закупу или лизингу или други одговарајући документ којим се доказује
право коришћења возила.

-

да има неопходан кадровски капацитет, односно да има запослене или
ангажоване раднике у траженом периоду (до дана достављања понуде) и то 2
радника – дипломирана инжењера електронике/електротехнике/машинства и 3
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радника без обзира на степен стручне
спреме,
сертификована
за
инсталацију/сервис УПС уређаја, једног од следећих вендора: APC, EATON,
MGE, DELL, AROS или TRIPP_LITE, понуђач доказује достављањем Изјаве
кадровског капацитета (образац дат у поглављу XIV), одговарајућег М обрасца
који пружа доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање, радних
књижица, уговора о раду, уговора о допунском раду, уговора о привременим и
повременим пословима, уговора о делу...), сертификата/уверења/потврде за
сертификоване сервисере за инсталацију/сервис УПС уређаја издате од једног од
наведених вендора.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
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.
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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
За све доказе који се траже овом конкурсном документацијом уколико су на
страном језику понуђач мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране
судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд,
Саве Машковића 3-5, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија
и дизел електричних агрегата, број: ЈН 44/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се доставља у року од 30 дана од дана објављивања позива за достављање
понуда на Порталу јавних набвки.
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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
 образац понуде (попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица);
 модел уговора (попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица);
 обрасце и изјаве који су у склопу конкурсне документације (попуњене, оверене
печатом и потписане од стране овлашћеног лица), с тим да образац Трошкови
понуде није неопходно попунити и потписати;
 споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења
заједничке понуде),
 све доказе за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке како је наведено у упутству како се доказује испуњеност
услова.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих
зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити
одбијена због битних недостатака понуде.
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-

-

-

-

ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом,
понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији,
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,
обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају
бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача
исте потписује и оверава печатом на посебно предвиђеним местима,
потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела
уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом,
морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,
уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона) који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјаве 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 чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 12.09.2014. године у 13:00 часова на адреси: Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку
јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство
финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел електричних агрегата, број: ЈН 44/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел електричних агрегата, број: ЈН 44/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел електричних агрегата, број: ЈН 44/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС
уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата, број: ЈН 44/2014 – НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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 VI), 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 VI) 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 IV конкурсне документације, у 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) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
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понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун, на основу рачуна који испоставља
понуђач уз који прилаже документ који потврђује да је извршена услуга у складу са
Уговором.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна, али не и дужи од 45 дана.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре
закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да
приликом закључења уговора достави доказ о истом.
9.2. Захтеви у погледу пружања услуге и рока за почетак пружања услуге
Услуге се пружају по позиву Наручиоца у пословним просторијама Наручиоца
према Дистрибутивној листи (Прилог 1), а изузетно у радионици понуђача.
Понуђач је дужан да се по позиву Наручиоца одазове и да започне са пружањем
услуге у року од 2 дана од дана позива, а код интервентних кварова који могу
проузроковати велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених,
време одзива је одмах по позиву Наручиоца.
Понуђач је дужан да у року од најкасније 5 дана од позива Наручиоца изврши
поправку или сервисирање опреме.
9.3. Захтеви у погледу гаранције
Гаранција за квалитет извршених услуга, уграђених резервних делова и материјала
мора да износи минимално 12 месеци.
У гарантном року понуђач врши оправку, замену и отклањање кварова и
недостатака одмах по пријему обавештења од Наручиоца и сви трошкови поправке у
гарантном периоду падају на терет понуђача.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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.
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, 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.
Цена услуге која је предмет набавке мора бити исказана у радним ефективним
сатима или радионичким сатима, посебно за УПС и АКУ батерије и посебно за дизел
електричне агрегате.
Цена радног ефективног сата и радионичког сата је идентична.
Радни ефективни сат је време које један сервисер проведе код Наручиоца
пружајући предметну услугу, а радионички сат је време које један сервисер проведе у
радионици понуђача.
Понуђач обезбеђује резервне делове и материјал потребне за извршење предметне
услуге. За пружену услугу и замену резервних делова и материјала испоставља се рачун
Наручиоцу са посебно исказаним временом које је сервисер провео пружајућу услугу и
посебно исказаним резервним деловима и материјалом које је заменио. Замењене резервне
делове и материјал понуђач исказује по набавним ценама из улазног рачуна (без ПДВ-а)
свог добављача и фотокопију истог рачуна прилаже уз рачун који испоставља Наручиоцу.
Уколико понуђач није у могућности да приложи рачун свог добављача, Наручилац
задржава право да изврши упоређивање цене резервних делова и утрошеног материјала са
тржишним ценама и ако постоји велико/знатно одступање у нивоу цена са упоредним
тржишним ценама да тражи/захтева усаглашавање истих.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима, 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.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13/40

12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на
дан закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
преда Наручиоцу:
- банкарску гаранцију за добро изршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, а вредност уговора је у висини
процењене вредности, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Уколоко изабрани понуђач не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан закључења уговора, уговор се закључује с одложеним условом и
почиње да важи од момента подношења средства финансијског обезбеђења.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач
који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: ljiljana.bijelic@purs.gov.rs или факсом на број 011/3953-483,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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 - услуга поправке и
одржавање УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата, број ЈН 44/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,
од вредности уговора, без ПДВ-а, а вредност уговора је у висини процењене вредности за
предметну јавну набавку, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија
понуда“ рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума:
Р.
број
1.
2.

Елементи критеријума

Пондери

Цена радног ефективног сата поправке и
одржавања УПС-уређаја и АКУ батерија
Цена радног ефективног сата поправке и
одржавања дизел електричног агрегата
Укупан број пондера

50
50
100

Додела пондера по сваком од елемената критеријума, вршиће се на следећи начин:
1. понуди са најнижом ценом радног ефективног сата поправке и одржавања УПСуређаја и АКУ батерија може се доделити максимално 50 пондера.

15/40

Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се према следећој
формули:
најнижа понуђена цена радног ефективног сата за УПС уређаје и АКУ батерије
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50
понуђена цена из понуде која се рангира
1. понуди са најнижом ценом радног ефективног сата поправке и одржавања дизел
електричног агрегата може се доделити максимално 50 пондера.
Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се према следећој
формули:
најнижа понуђена цена радног ефективног сата дизел електричних агрегата
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50
понуђена цена из понуде која се рангира

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције за извршене
услуге и замењене резервне делове и материјал с тим да понуђени гарантни рок не може
бити краћи од 12 месеци.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исти рок гаранције, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с
тим да понуђени рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: ljiljana.bijelic@purs.gov.rs, факсом на број 011/3953-483 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац
захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја
рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које
је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о
уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне тачке из члана 156.
Закона која садржи следеће:
(1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора да буде јасно истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: Републичка адмнистративна такса; број или друга ознака јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив
наручиоца;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
(10)потпис овлашћеног лица банке.
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2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоца захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона о
јавним набавкама.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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 о јавним набавкама
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ______ 2014. године за јавну набавку услуге поправка и одржавање УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата, брoj: ЈН
44/2014.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон, Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у Регистар понуђача (уписати да
или не)
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:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача (уписати
да или не)

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача (уписати
да или не)

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:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача (уписати
да или не)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача (уписати
да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача (уписати
да или не)

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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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је услуга - поправка и одржавање УПС уређаја, АКУ батерија и
дизел електричних агрегата, брoj ЈН 44/2014.
Назив услуге

Јединица
мере

Цена по
јединици
мере у
динарима без
обрачунатог
ПДВ-а

Цена по
јединици мере
у динарима са
обрачунатим
ПДВ-ом

Поправка и одржавање УПС уређаја и радни
АКУ батерија
ефективни
или
радионички
сат
Поправка
и
одржавање
дизел радни
електричних агрегата
ефективни
или
радионички
сат
У цену су урачунати сви трошкови за извршење предметне набавке.
Рок плаћања: Наручилац ће платити Понуђачу по извршеним услугама, у року од _____
дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна (рок не може бити краћи
од 15 дана нити дужи од 45 дана ).
Време одзива на пријаву квара у року од _____ дана од дана упућивања позива
Наручиоца (одзив не може бити дужи од 2 дана).
Гаранција за извршене услуге и замењене резервне делове и материјал у року од _____
месеци од дана извршене услуге (гаранција не може бити краћа од 12 месеци).
Рок важења понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Датум

Понуђач
М. П.

________________________

_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је
уписан у регистар АПР-у или овлашћено лице уз достављање овлашћења од стране власника или
законског заступника
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА УПС
УРЕЂАЈА, АКУ БАТЕРИЈА И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА

Закључен између:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд,
Саве Машковића бр. 3-5 ПИБ 100020943 матични бр. 17862146,
коју заступа по Решењу Владе 24 Број: 119-8618/2014 од
05.08.2014. године заменик директора Марко Маринковић (у
даљем тексту: Наручилац)
и
___________________________________________ са седиштем у
_________________________, улица _______________________
бр. _____, ПИБ _________________ , матични број _____________
рачун _______________________________ код _________________
банке, кога заступа директор ______________________________
(у даљем тексту: Добављач)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Да је Наручилац у поступку јавне набавке број 44/2014 извршио прикупљање
понуда за услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних
агрегата.
Да је Добављач у својству понуђача доставио понуду број ____________________
од ______ 2014. године.
Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Добављачу Одлуком број
___________________ од ________ 2014. године.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
пружањем услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних
агрегата
Добављач се обавезује да пружи предметне услуге, а Наручилац се обавезује да у
складу са потребама и одобреним буџетским средствима сукцесивно упућује писмене
захтеве за извршење услуге, писаним путем констатује да је услуга извршена и плаћа
уговорену цену.
Члан 2.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца врши услуге поправке и одржавања
УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата следећих произвођача:
- УПС уређаји: DELL, AROS, Tripp Lite, APC, Unis Ekos TIM, ENUPS, PowerWare, Scion,
Ei, PowerMust,
- Дизел електрични агрегати: WOLA SERVER 400kva, SPARK 136kva PERKINS
BRISTOL 59, ULJANIK PULA 200kva.
Предметне услуге пружају се у складу са упутством за руковање и одржавање које
је издао произвођач опреме.
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Добављач се обавезује да под истим условима врши услуге поправке и одржавања
предметне опреме и других произвођача уколико је Наручилац у току трајања уговора
прибави.
Члан 3.
Добављач се обавезује да предметне услуге пружа у свим организационим
јединицама Пореске управе на територији Републике Србије према Дистрибутивној листи
Наручиоца, која је саставни део овог Уговора.
ЦЕНА
Назив услуге

Јединица
мере

Цена по
јединици
мере у
динарима без
обрачунатог
ПДВ-а

Цена по
јединици мере
у динарима са
обрачунатим
ПДВ-ом

Поправка и одржавање УПС уређаја и радни
АКУ батерија
ефективни
сат
или
радионички
сат
Поправка
и
одржавање
дизел радни
електричних агрегата
ефективни
сат
или
радионички
сат
Уговорена цена радног ефективног сата или радионичког сата за услуге из става 1.
овог члана је непроменљива за све време трајања овог уговора.
Цена радног ефективног сата и радионичког сата је идентична.
Радни ефективни сат је време које један сервисер проведе код Наручиоца
пружајући предметну услугу, а радионички сат је време које један сервисер проведе у
радионици понуђача.
Добављач се обавезује да обезбеди и угради оригиналне резервне делове и
материјал сагласно опреми за коју се тражи поправка и одржавање.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорене износе Наручилац ће платити на основу рачуна који испоставља
Добављач, у року од ____ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног
рачуна, на рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке.
У рачуну за извршене услуге Добављач је дужан да посебно искаже: врсту услуге,
време које је сервисер провео пружајућу услугу, цену радног ефективнног или
радионичког сата, замењене резервне делове и материјал и то по набавним ценама из
„улазног“ рачуна (без ПДВ-а) свог добављача и да фотокопију истог приложи уз рачун.
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Уз рачун из става 1. овог члана Добављач доставља Извештај (радни налог,
записник ....) оверен и потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца а који садржи
време када је примљен позив од Наручиоца, време када се одазвао на позив, врсту и обим
услуге и замењене резервне делове и материјал.
Извештај из става 3. овог члана Добављач доставља лицу задуженом за праћење
реализације Уговора код Наручиоца, а које ће накнадно бити одређено.
Уколико Добављач није у могућности да приложи рачун из става 2. овог члана, као
и у случају достављања рачуна, Наручилац задржава право да изврши упоређивање цене
резервних делова и материјала са тржишним ценама и да тражи усаглашавање исказаних
цена ако постоји велико одступање у нивоу цена, са упоредним тржишним ценама, односно
да добије писмену сагласност Наручиоца за исказану цену.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
Добављач ће услуге из овог Уговора пружати по позиву овлашћеног лица
Наручиоца, а који ће бити достављен телефаксом, електронском поштом, а у случају
интервентног квара телефоном.
Добављач је у обавези да се одазове позиву Наручиоца и да започне са пружањем
услуге у року од _____ дана од дана упућивања позива од стране Наручиоца (који не
може бити дужи од 2 дана), а у случају интервентног квара који може проузроковати
велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених време одзива је
одмах по позиву Наручиоца.
Уколико се Добављач не одазове позиву у року из става 2. овог Уговора, и ако би
се оваква ситуација поновила три и више пута Наручилац задржава право реализације
средства финансијског обезбеђења.
Члан 6.
Добављач је дужан да у року од најкасније 5 дана од позива Наручиоца изврши
поправку или сервисирање опреме.
Изузетно Добављач може да одступи од рока из става 1. овог члана у случају ако
мора да обезбеди и угради резервне делове за које је потребан дужи рок набавке, о чему ће
писмено обавестити Наручиоца, при чему је у периоду док се не изврши поправка у
обавези да Наручиоцу обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих
функционалних карактеристика.
Уколико Добављач не извршава услуге у року из става 1. овог члана, односно не
поступи у складу са ставом 2. овог члана и ако би се оваква ситуација поновила 3 и више
пута Наручилац задржава право реализације средства финансијског обезбеђења.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Добављач даје гаранцију за извршене услуге и замењене резервне делове и
материјал за период од ____ месеци од дана (не може бити краћи од 12 месеци).
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У гарантном року Добављач се обавезује да изврши оправку, замену и
отклањање кварова и недостатака на замењеном резервном делу у року од 24 часа од
пријема обавештења од Наручиоца.
Сви трошкови поправке на замењеним резервним деловима у гарантном року падају
на терет Добављача.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Добављач се обавезује да на дан закључења овог Уговора, преда Наручиоцу
неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, а вредност
уговора је у висини процењене вредности за предметну набавку, без ПДВ-а.
Уколико Добављач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с
одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност банкарске гаранције мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
овим уговором.
ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 9.
Потраживања из овог 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.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Добављач гарантује да ће услуге извршавати у уговореном року, а у супротном
сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од 0,2% дневно од вредности
извршене услуге, за сваки дан закашњења, односно Наручилац има право да за обрачунати
износ пенала умањи исплату уговорене вредности по испостављеном рачуну Добављача.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Испоручилац ће уговорену обавезу из члана 1 овог Уговора извршити самостално
или
Испоручилац ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са
подизвођачима
___________________________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
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или
Испоручилац ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са групом
понуђача (заједничка понуда)
______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 12.
Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће
споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у
Београду.
Члан 13.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а
који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 14.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране на период од
годину дана, односно да реализације процењене вредности уговора.
Средства за реализациу овог Уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2014.
годину („Сл. гласник РС“, број 110/2013). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2014.
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом
којим се уређује буџет за 2014. годину.
За део реализације који се односи на 2015. годину, реализација уговора ће зависити
од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 2015. годину. У
супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Уколико Добављач не поступи у року из члана 8. овог Уговора, уговор се
закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења средства
финансијског обезбеђења.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих по 2 (два) примерка
за обе уговорне стране.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Цена радног
ефективног или
радионичког
сата,без ПДВ-а

Назив услуге

1

Цена радног
ефективног или
радионичког сата са
ПДВ-ом

2

3

Поправка и одржавање УПС уређаја и АКУ
батерија
Поправка и одржавање дизел електричних
агрегата

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



Колона 2 - наводи се цена радног ефективног или радионичког сата, без ПДВ-а за услуге
поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија
Колона 3 – наводи се цена радног ефективног или радионичког сата, са ПДВ-ом, за
услуге поправке и одржавања дизел електричних агрегата.

Уколико се разликује цена из ОБРАСЦА ПОНУДЕ И ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ вредноваће
се цена уписана у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је
уписано у регистар АПР-у или овлашћено лице уз достављање овлашћења од стране власника или
законског заступника.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ СА ПДВ-ом
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Потпис овлашћеног лица

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел
електричних агрегата, број ЈН 44/2014, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис 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
власника или законског заступника понуђача или овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача уз достављање овлашћења, и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне
набавке услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних
агрегата, број 44/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране власника или законског заступника понуђача или овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача уз достављање овлашћења, и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА,
ЧЛАНА ГРУПЕ
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Понуђач је референтним наручиоцима/купцима за период од претходне три
године (2011, 2012, 2013) вршио услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија
и дизел електричних агрегата:
Р.
бр.

Назив наручиоца – купца

Овлашћено лице
наручиоца – купца,
број телефона

Укупно
фактурисани
износ, без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима понуђач извршио услуге

поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата понуђач
доставља Образац потврде. Уколико за наведеног наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у
облику потврде, неће се узимати у обзир ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће
се да доказ за тог купца није достављен.

М.П.

Понуђач
______________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(читко навести име и презиме)

Напомена:
Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла које је
уписано у регистар АПР-у или овлашћено лице уз достављање овлашћења.
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

Назив: _______________________________________
Седиште: _____________________________________
Улица и број: __________________________________
Телефон: ______________________________________
Матични број : _________________________________
ПИБ: __________________________________________
У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама, достављамо:
ПОТВРДУ
Потврђујемо да је наш добављач _____________________________________________
(назив и седиште добављача)

вршио услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних
агрегата у 2011, 2012. И 2013. години и фактурисао укупну вредност у износу од
____________________ динара, са ПДВ-ом и то:
Укупна фактурисана
вредност у 2011. год., са
ПДВ-ом

Укупна фактурисана
вредност у 2012. год. са
ПДВ-ом

Укупна фактурисана
вредност у 2013. год. са
ПДВ-ом

Потврда се издаје на захтев добављача _________________________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавци услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и
дизел електричних агрегата, ЈН број 44/2014 и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
МП

_______________________

Место и датум

(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме

Напомена:Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач
треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у
прилогу.
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XIV ОБРАЗАЦ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
У складу са чланом 77. став 2.
тачка 2) подтачка
____________________________________________________ даје:

(4)

Закона,

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да до дана
достављања понуде за јавну набавку услуге поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ
батерија и дизел електричних агрегата, број ЈН 44/2014, имамо неопходан кадровски
капацитет, односно имамо запослене или ангажоване раднике у траженом периоду (до
дана достављања понуде) и то:
- ____ радника, дипломирана инжењера електронике/електротехнике/машинства
(минимум 2 радника),
- _____ радника, ____________ стручне спреме, сертификована за инсталацију/сервис
УПС уређаја, (минимум 3 радника) вендора: __________________ (један од следећих:
APC, EATON, MGE, DELL, AROS или TRIPP_LITE).

М.П.
______________________
(потпис овлашћеног лица)
________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла које је
уписано у регистар АПР-у или овлашћено лице уз достављање овлашћења од стране власника или
законског заступника.
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Прилог 1
ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА
РБ

Град

Организациона јединица

Адреса

ЦЕНТРАЛА
1

Београд

Централа Девизни

Зелени венац 16

2

Београд

Регионална Одељења

Зелени венац 16

3

Нови Сад

Регионална Одељења

Нови Сад

4

Крагујевац

Регионална Одељења

Крагујевац

5

Ниш

Регионална Одељења

Ниш

6

Београд

Централа Игре на срећу

Омладинских бригада 1

8

Београд

Централа ИТ

Саве Машковића 3-5

9

Београд

Централа Кабинет

Саве Машковића 3-5

10

Београд

Централа Контрола

Саве Машковића 3-5

11

Београд

Централа Људски ресурси

Саве Машковића 3-5

12

Београд

Саве Машковића 3-5

13

Београд

Централа Материјални
ресурси
Централа Наплата

14

Београд

Централа Пореске Полиције

Саве Машковића 3-5

16

Београд

Одељење Београд ПП

Саве Машковића 5

17

Београд

Одсек Београд 1 ПП

Саве Машковића 5

18

Београд

Одсек Београд 2 ПП

Саве Машковића 5

19

Београд

Одсек Београд 3 ПП

Саве Машковића 5

20

Смедерево

Одсек Смедерево ПП

Његошева бр.8

21

Пожаревац

Одсек Пожаревац ПП

Стари Корзо 49

22

Шабац

Одсек Шабац

Карађорђева 2

23

Ваљево

Одсек Ваљево

Вука Караџића 2

24

Нови Сад

Одељење Нови Сад

Бул.Михајла Пупина 14

25

Нови Сад

Одсек Нови Сад

Бул.Михајла Пупина 14

26

Одсек Сремска Митровица

Краља Петра I 44

27

Сремска
Митровица
Сомбор

Одсек Сомбор

Трг цара Уроша 1

28

Суботица

Одсек Суботица

Трг Лазара Нешића 1/4

29

Кикинда

Одсек Кикинда

Трг српских добровољаца 25

30

Зрењанин

Одсек Зрењанин

Народног фронта 2

31

Панчево

Одсек Панчево

Масарикова 2а

32

Крагујевац

Одељење Крагујевац

27 марта 14

33

Крагујевац

Одсек Крагујевац

Трг слободе 1

34

Краљево

Одсек Краљево

Цара Душана 41

35

Крушевац

Одсек Крушевац

Трг младих 1

36

Нови Пазар

Одсек Нови Пазар

28 новембра 80

37

Јагодина

Одсек Јагодина

Сквер омладине бб

38

Ужице

Одсек Ужице

Видовданска 7

39

Чачак

Одсек Чачак

Бате Јанковића 48/1

40

Ниш

Одељење Ниш

Давидова 8

41

Ниш

Одсек Ниш

Давидова 8

42

Бор

Одсек Бор

Ђорђа Вајферта 4

43

Зајечар

Одсек Зајечар

Драгослава Срејовића 4
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Саве Машковића 3-5

44

Пирот

Одсек Пирот

Бранка Радичевића 11

45

Лесковац

Одсек Лесковац

Дом привреде 4

46

Врање

Одсек Врање

V конгрес 1

47

Прокупље

Одсек Прокупље

Српске дивизије 6

48

Београд

Централа - сектор

Београд, Саве Машковића 3-5

49

Београд

Одељење образовање

Београд, Краља Миланa 5

50

Нови Сад

Група Нови Сад

Футошка 35

51

Крагујевац

Група Крагујевац

Бранка Радичевића 16

52

Ниш

Група Ниш

Синђелићев Трг 18

53

Ниш

Група Приштина

Синђелићев Трг 18

54

Београд

Контакт центар

Београд, Устаничка 130

55

Београд

Централа Пореско правни

Саве Машковића 3-5

56

Београд

Централа Групе

Устаничка 130

57

Београд

Централа ИТ

Устаничка 130

58

Београд

Регионална група легалност

Теразије 12

59

Нови Сад

Регионална група легалност

Футошка 35

60

Крагујевац

Регионална група легалност

Бранка Радичевића 16а

61

Ниш

Регионална група легалност

Синђелићев Трг 18

Београд

ЦВПО

Краља Милана 5

ЦВПО
62

РО БЕОГРАД
63

Барајево

Е Барајево

Светосавска 2

64

Београд

Регионални центар Београд

Теразије 12

65

Београд

Регионални центар Београд

27. марта 28-32

66

Београд

Регионални центар Београд

Сремска 6

67

Београд

ФА Вождовац

Устаничка 130

68

Београд

ФА Врачар

Макензијева 53

69

Београд

ФА Врачар

Његошева 88

70

Београд

ФА Звездара

Булевар Краља Александра 288

71

Београд

ФА Звездара

Булевар Краља Александра 77

72

Београд

ФА Земун

Главна 30

73

Београд

ФА Земун

Магистратски Трг 1

74

Београд

ФА Нови Београд 1

Тошин Бунар 159

75

Београд

ФА Палилула

Деспота Стефанa 120

76

Београд

ФА Савски Венац

Зелени венац 16

77

Београд

ФА Стари Град

Деспота Стефана 118

78

Београд

ФА Чукарица

Шумадијски трг 6

79

Београд

ФА Чукарица

Љешка 4

80

Београд

ФБ Нови Београд 2

Булевар Михаила Пупина 167

81

Београд

ФБ Нови Београд 2

Сремска 6

82

Београд

ФБ Раковица

Мишка Крањца 12

83

Богатић

Е Богатић

Војводе Степе 2

84

Ваљево

ФА Ваљево

Вука Караџића 2

85

Велика Плана

ФЦ Велика Плана

Милоша Великог 30

86

Велика Плана

ФЦ Велика Плана

Милоша Великог 42

87

Велико Градиште

Е Велико Градиште

Житни трг 1
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88

Владимрци

Е Владимирци

Светог Саве 12

89

Голубац

Е Голубац

Цара Лазара 15

90

Гроцка

ФЦ Гроцка

Сутјеска 4

91

Жабари

Е Жабари

Кнеза Милоша 76

92

Жагубица

Е Жагубица

Партизанска 2

93

Коцељева

Е Коцељева

Немањина 76

94

Крупањ

Е Крупањ

МаршалаТита 2

95

Кучево

Е Кучево

Миодрага Рајића 1

96

Лазаревац

ФЦ Лазаревац

Карађорђева 42

97

Лајковац

Е Лајковац

Цвијићева 2

98

Лозница

ФА Лозница

Трг Јована Цвијића 11

99

Лозница

ФА Лозница

Јована Цвијића 12

100

Љиг

Е Љиг

Карађорђева 7

101

Љубовија

Е Љубовија

Војводе Мишића 45

102

Мали Зворник

Е Мали Зворник

Краља Петра 16

103

Мало Црниће

Е Мало Црниће

МаршалаТита 80

104

Мионица

Е Мионица

Војводе Мишића 34

105

Младеновац

ФБ Младеновац

Краља Петра I 233

106

Младеновац

ФБ Младеновац

Милосава Влајића 74

107

Обреновац

ФЦ Обреновац

Војводе Мишића 192

108

Обреновац

ФЦ Обреновац

Милоша Обреновића 124

109

Осечина

Е Осечина

Карађорђева 114

110

Петровац

ФЦ Петровац

Српских Владара 165

111

Пожаревац

ФБ Пожаревац

Стари корзо 49

112

Смедерево

ФБ Смедерево

Омладинска 1

113

ФЦ Смедеревска Паланка

Вука Караџића 75

114

Смедеревска
Паланка
Сопот

Е Сопот

Космајски трг 5

115

Сурчин

Е Сурчин

Војвођанска 120

116

Уб

Е Уб

Милоша Селаковића 1

117

Шабац

ФА Шабац

Карађорђева 2

РО НОВИ САД
118

Ада

Е Ада

Лењинова 8

119

Алибунар

Е Алибунар

Трг Слободе 4

120

Апатин

ФЦ Апатин

Српских владара 29

121

Бач

Е Бач

Трг Зорана Ђинђића 2

122

Бачка Паланка

ФБ Бачка Паланка

Краља Петра I 14

123

Бачка Топола

ФЦ Бачка Топола

М.Тита 48 6

124

Бачки Петровац

Е Бачки Петровац

М. Тита 5-7

125

Бела Црква

Е Бела Црква

Јована Поповића 58

126

Беочин

Е Беочин

Трг Цара Лазара 8а

127

Бечеј

ФБ Бечеј

Данила Киша 5

128

Врбас

ФЦ Врбас

Палих бораца 18ц

129

Вршац

ФБ Вршац

Феликса Милекера 17

130

Жабаљ

Е Жабаљ

Николе Тесле 45

131

Житиште

Е Житиште

Цара Душабна 15

132

Зрењанин

ФА Зрењанин

Трг др. Зорана Ђинђића 4
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133

Инђија

ФЦ Инђија

Војводе Степе 16

134

Ириг

Е Ириг

Николе Тесле 4

135

Кањижа

Е Кањижа

Главни трг 1

136

Кикинда

ФБ Кикинда

Трг Ср. добров. 34

137

Кикинда

ФБ Кикинда

Трг Ср. добров. 25

138

Ковачица

Е Ковачица

М. Тита 50

139

Ковин

ФЦ Ковин

ЈНА 5

140

Кула

ФЦ Кула

М. Тита 258

141

Мали Иђош

Е Мали Иђош

М. Тита 32

142

Нова Црња

Е Нова Црња

ЈНА 110

143

Нови Бечеј

Е Нови Бечеј

Ж. Зрењанина 11

144

Нови Кнежевац

Е Нови Кнежевац

Краља Петра 1

145

Нови Сад

Регионални центар Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 16

146

Нови Сад

ФА Нови Сад 1

Модене 7

147

Нови Сад

ФА Нови Сад 2

Бул. Михајла Пупина 14

148

Нови Сад

ФЦ Петроварадин

Николајевска 2

149

Опово

Е Опово

Бориса Кидрича 10

150

Оџаци

ФЦ Оџаци

Јурија Гагарина 21

151

Панчево

ФА Панчево

Масарикова 2

152

Панчево

ФА Панчево

Трг Краља Петра I бр. 2-4

153

Пећинци

Е Пећинци

Слободана Бајића 5

154

Пландиште

Е Пландиште

Војводе Путника 38

155

Рума

ФБ Рума

Железничка 5-7

156

Сента

ФЦ Сента

Главни трг 14

157

Сечањ

Е Сечањ

Вожда Карађорђа 59

158

Сомбор

ФБ Сомбор

Стапарски пут 2

159

Србобран

Е Србобран

Трг Републике 2

160

ФБ Сремска Митровица

Трг Краља Петра I 44

161

Сремска
Митровица
Сремски Карловци

Е Сремски Карловци

Трг Б. Радичевића 6

162

Стара Пазова

ФБ Стара Пазова

Светосавска 1

163

Суботица

ФА Суботица

Корзо 5

164

Темерин

ФЦ Темерин

Новосадска 326

165

Тител

Е Тител

Главна 1

166

Чока

Е Чока

Потиска 20

167

Шид

ФЦ Шид

Кнеза Милоша 2/2

РО КРАГУЈЕВАЦ
168

Александровац

Е Александровац

Трг Ослобођења бб

169

Аранђеловац

ФЦ Аранђеловац

Књаза Милоша 295

170

Ариље

Е Ариље

Трг Братства и јединства бб

171

Бајина Башта

Е Бајина Башта

Вука Караџића 9

172

Баточина

Е Баточина

Краља Петра I 37

173

Брус

Е Брус

Мике Ђорђевића 7

174

Варварин

Е Варварин

Марина Мариновића бб

175

Врњачка Бања

ФЦ Врњачка Бања

Крушевачка 17а

176

Горњи Милановац

ФЦ Горњи Милановац

Карађорђева 3

177

Горњи Милановац

ФЦ Горњи Милановац

Таковска 2
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178

Гуча

Е Гуча

Проте Гучанина 7

179

Деспотовац

Е Деспотовац

Милосава Здравковића Ресавца 2

180

Ивањица

ФЦ Ивањица

Венијамина Маринковића 3

181

Јагодина

ФБ Јагодина

Сквер омладине 3

182

Кнић

Е Кнић

Кнић бб

183

Косјерић

Е Косјерић

Олге Грбић 5

184

Крагујевац

Регионални центар Крагујевац

27. Марта 14

185

Крагујевац

Регионални центар Крагујевац

Трг слободе 1

186

Крагујевац

ФА Крагујевац

27. Марта 14

187

Краљево

ФА Краљево

Цара Душана 41

188

Краљево

ФА Краљево

Трг Јована Сарића 1

189

Крушевац

ФА Крушевац

Стевана Високог 2

190

Лапово

Е Лапово

Његошева 18

191

Нова Варош

ФЦ Нова Варош

Карађорђева 32

192

Нови Пазар

ФБ Нови Пазар

АВНОЈ-a бб

193

Параћин

ФБ Параћин

Светог Саве бб

194

Пожега

ФЦ Пожега

Трг Слободе 1

195

Прибој

Е Прибој

Трг Фапа 2

196

Пријепоље

ФЦ Пријепоље

Санџачких бригада 5

197

Рача

Е Рача

Карађорђева 48

198

Рашка

Е Рашка

Предрага Вилимоновића бб

199

Рековац

Е Рековац

Светозара Марковића 2

200

Свилајнац

ФЦ Свилајнац

Устаничка бр.4

201

Сјеница

Е Сјеница

Незнаних јунака 3

202

Топола

Е Топола

Принца Томислава Карађорђевића бб

203

Трстеник

ФЦ Трстеник

Цара Душана 2

204

Тутин

Е Тутин

Занатски центар бб

205

Ћићевац

Е Ћићевац

Карађорђева 191

206

Ћуприја

ФЦ Ћуприја

Лоле Рибара 1

207

Ужице

ФА Ужице

Трг Партизана 8

208

Чајетина

Е Чајетина

Александра Карађорђевића 28

209

Чачак

ФА Чачак

Градско шеталиште 22

210

Бабушница

Е Бабушница

Ратка Павловића бр.1

211

Бела Паланка

Е Бела Паланка

Српских Владара бр.56

212

Блаце

Е Блаце

Карађорђева бр.4

213

Бојник

Е Бојник

Трг Слободе бр. 2

214

Бољевац

Е Бољевац

Краља Александра 3

215

Босилеград

Е Босилеград

Георги Димитрова 73

216

Владичин Хан

Е Владичин Хан

Светосавска бр.1

217

Гаџин Хан

Е Гаџин Хан

Милоша Обилића бб

218

Димитровград

Е Димитровград

Балканска бр.2

219

Дољевац

Е Дољевац

СО Дољевац

220

Житорађа

Е Житорађа

СО Житорађа

221

Кладово

Е Кладово

Краља Александра бр.35

222

Куршумлија

Е Куршумлија

Вука Караџића бр.24

223

Лебане

Е Лебане

Цара Душана 116

РО НИШ

39/40

224

Мајданпек

Е Мајданпек

Шашка бр.5

225

Медвеђа

Е Медвеђа

Јабланичка 48

226

Мерошина

Е Мерошина

Цара Лазара бр. 15

227

Нишка Бања

Е Нишка Бања

228

Прешево

Е Прешево

Магацин "НЕЛТ", Булевар 12.
фебруар, I прилаз бр. 3
Маршала Тита бр.36

229

Ражањ

Е Ражањ

Страхиње Симоновића бб

230

Сврљиг

Е Сврљиг

Радетова бр.29

231

Сокобања

Е Сокобања

Војислава Илића бр.4

232

Сурдулица

Е Сурдулица

Велибора Стајића бр.1

233

Трговиште

Е Трговиште

Краља Петра I Карађорђевића бр.102

234

Црна Трава

Е Црна Трава

Црна Трава, зграда СО

235

Ниш

Регионални центар Ниш

Страхињића Бана бр. 3

236

Лесковац

ФА Лесковац

Моше Пијаде бр.4

237

Лесковац

ФА Лесковац

Трг Револуције 45

238

Ниш

ФА Ниш

Николе Пашића 24, Ниш

ФА Ниш

Милојка Лешјанина 19, Ниш

239
240

Ниш

ФА Ниш

Балканска 2/2, Ниш

241

Врање

ФБ Врање

Краља Стефана Првовенчаног бр. 1

242

Врање

ФБ Врање

V конгрес бр. 1

243

Зајечар

ФБ Зајечар

Драгослава Срејовића бр.4

244

Пирот

ФБ Пирот

Српских Владара бр.87

245

Пирот

ФБ Пирот

Бранка Радичевића бр.11

246

Алексинац

ФЦ Алексинац

Књаза Милоша бр.134-136

247

Бор

ФЦ Бор

Ђорђа Вајферта бр.4

248

Бујановац

ФЦ Бујановац

Карађорђа Петровића бр.115

249

Бујановац

ФЦ Бујановац

Косметска 2

250

Власотинце

ФЦ Власотинце

Трг Ослобођења бр.1

251

Власотинце

ФЦ Власотинце

Душанова 25-29

252

Књажевац

ФЦ Књажевац

Његошева бр.2

253

Неготин

ФЦ Неготин

Трг Ђорђа Станојевића 68/4

254

Неготин

ФЦ Неготин

Кнеза Михајла 12

255

Прокупље

ФЦ Прокупље

21. Српске Дивизије бр.6

Регионални центар Приштина

27 марта 28-32

Регионални центар Београд

Кружни пут 38, Лештане

РО ПРИШТИНА
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Београд

Централа
257

Београд
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