
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)



(Ваш меморандум) ЈКП  „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                               (ваш број)

Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву  од  10.09.2014. по ЈНМВ У-21/14/MM-39 достављамо Вам следећу понуду:
 
Карактеристике услуге:

1. Физичко – техничко обезбеђење у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад  врши се непрекидно, 
сваки дан – 24 сата дневно, седам дана у недељи;
2. Физичко – техничко обезбеђење врши службеник обезбеђења искључиво у ограђеном 
простору који припада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
3. Задаци службеника обезбеђења на пословима физичко – техничког обезбеђења у ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад подразумевају: визуелну контролу странке, информисање странке 
по  потреби,  упућивање  странке  на  жељено  место, патролирање,  унутрашњe  обезбеђење 
објеката, откривање и спречавање појава које могу нанети штету имовини и запосленима (по 
потреби и удаљавање лица која  нарушавају  јавни ред и мир из службених просторија  ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад),  спречавање приступа непознатим лицима;
4. Службеник обезбеђења ангажован на обезбеђењу код ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, 
потребно је да задовољи следећи профил: старости од 25 до 45 година;
5. Изабрани  понуђач  до  дана  потписивања  Уговора  обезбеђује  за  сваког  службеника 
обезбеђења у смени мобилни телефон, униформу (летњу и зимску) коју чине одело, ципеле и 
капа. Униформа мора да поседује обележја односно симболе Добављача у складу са графичким 
стандардима који  су  регулисани унутар Добављача.  У  договору  са  Наручиоцем,  службеник 
обезбеђења може бити опремљен и ватреним оружјем; 
6. Добављач  за  сваког  службеника  обезбеђења који  је  ангажован  на  обезбеђењу  ЈКП 
„Паркинг  сервис“  Нови Сад поседује  и за  време трајања Уговора чува  у  просторијама ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад следећа документа (оригинал или копије):
- важећу потврду о обучености за заштиту од пожара која је изведена према ''Правилнику 
о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од пожара'';
- важећу евиденцију о запосленом оспособљеном за безбедан и здрав рад;
7. Службеник обезбеђења Добављача мора бити упознат са Процедуром рада одељења за 
обезбеђење у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и у обавези да исту примењује;
8. На посебан захтев Наручиоца услед објективних потреба (ванредне ситуације, повећан 
обим и ризик пословања и сл.), Добављач обезбеђује повећање броја ангажованих службеника 
обезбеђења (највише  два  додатно  ангажована  службеника  обезбеђења  истовремено) 
најкасније у року од 12 сати од тренутка саопштења захтева Добављачу, по уговореној цени 
предметне јавне набавке за физичко обезбеђење. Службеници обезбеђења који се ангажују по 
овом основу морају у свему да задовоље све наведене услове;
9.  Добављач је у обавези да поседује интервентну патролу  која ће у року од највише 10 
(десет)  минута  пружити  помоћ  у  људству  и  техници  службенику  обезбеђења 
ангажованом код Наручиоца. Ангажовање интервентне патроле се не наплаћује додатно.



10. Добављач је дужан на почетку рада да се консултује и информише код Наручиоца у 
погледу начина обављања послова физичко – техничког обезбеђења људи и објеката;
11. Контролу извршења услуге физичко – техничког обезбеђења врши лице овлашћено од 
стране директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад.

Рб Назив артикла Кол. Цена Износ

Услуге физичко-техничког обезбеђења (по горе 
наведеним карактеристикама 1. - 11.)

10.104 
радних сати

ИЗНОС (без ПДВ-а)

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ дин  

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварање понуде

Услови плаћања: Месечно фактурисање за претходни месец, плаћање 
одложено до 45 дана по пријему рачуна.

Време и место испоруке: Непрекидан рад 24 сата дневно, седам дана у недељи; 
на  локацијaмa и по наруџбеницама Наручиоца 

Напомена Уговор се закључује за 12 месеци од  датума 
потписивања. Планирана количина довољна за 
покривеност једне позиције у току 24 часа сваког дана 
током трајања уговора (уз резерву од 1344 радних 
сати- у случају повећаног обима посла).
Ова Понуда је саставни део Уговора који ће бити 
потписан са изабраним Понуђачем.

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                         (назив)

                                                                                                __________________ 
                                                                                            (Овлашћени потписник)              



SVIMA ZAINTERESOVANIMA        
2014-6-111/1 Република Србија
Датум: 10.09.2014.
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-111/1 од 04.09.2014. године, Комисија за 
јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ У-21/14/ММ-39

Предмет: Услуге физичко-техничког обезбеђења- ознака из општег речника набавки 
     79620000 (по спецификацији у Обрасцу понуде).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и доказе по члану 75. ЗЈН у неовереним фотокопијама и то: 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; донети 
фотокопију извода из АПР-а
2) 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  даања  мита,  
кривчно дело преваре;
3) да  му  није  изречена мера забране обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
обављивања односно слања позива за подношење понуда
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то:

- Број телефона и контакт особу

- Најповољнији понуђач ће бити позван да поднесе документацију коју прописује 
ЗЈН

       ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

      Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду:
1.  Извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извода  из  регистра 
надлежног Привредног суда
      Правно лице: 
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* извод из регистра надежног Привредног суда (односи се на установе)
       Предузетник:



* Извод из регистра Агенција за привредне регистре
* извод из одговарајућих регистра
   Старост документ: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно 
релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача.
2. извода из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његова законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела;
1. као члан организоване криминалне групе;

2. да није осуђиван за кривична дела против привреде;
3. кривична дела против животне средине;
4. кривично дело примања или давања мита;
5. кривично дело преваре;

   Уколико  је  понуђач  предузетник -  извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
мита, кривично  дело преваре; 
   Уколико је  понуђач физичко лице –  извода из  казнене евиденције,  односно уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
као  кривичник дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела  против  привреде,  кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело 
примања мита или давања мита, кривично  дело преваре; 
      Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:

• Законски  заступник  –  уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2 став 1. тачка 1) Правилника 
о казненој евиденцији –  орган наделжан за унутрашње послове општине на чијој је 
територији то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

• Ако  је  више  законских  заступника  за  сваког  од  њих  треба  доставити  уверење  из 
казнене евиденције.

• Правно лице – Уверење надлежног суда – Основног суда или уверење Вишег суда 
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка станог правног лица;

              За кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању огранизованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (сл. 
Гласник  РС  бр.  42/2002,  27/2003,  39/2003,  67/2003,29/2004,  58/2004  –  др.  Закон  ,  45/2005, 
61/2005, 72/2009, 72/2011 – др . Закон, 101/2011 – др. Закон и 32/2013),  а према члану 12. став 
1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:
Уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  упрае  Министарства 

унутрашњих  послова  –  захтев  за  издавање  овог  уверења  може  се  поднети 
према месту рођења  (сходно чл.  2.  став 1. тачка 1. тачка 1) Правилник  о казненој 
евиденцији – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији лице 
је то лице рођено), 

 Старост докуменат: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.

Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаљивања односно слања позива за подношења понуда



Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:
• Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или
• Потврда Агенције за привредне регистре
Предузетник:
• Потврда Прекршајног суда или
• Потврда Агенције за привредне регистре

Старост  документа:  мора  бити  издат  након  објављивања,  односно  слања  позива  за 
подношење понуда, а не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај  доказ  понуђач  доставља  и  за  подизвођаче,  односно  достављају  сви  чланови  групе 
понуђача.

• Доказивање услова да је измерио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији

Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:

• Уверење  Пореске  управе  Министарство  финансија  и  привреде  РС  (порези  и 
доприноси)

• Уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Предузетник:

• Уверење  Пореске  управе  Министарство  финансија  и  привреде  РС  (порези  и 
доприноси)

• Уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Старост докумената : Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.

                                                         ИЛИ 

  Да је у  РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА

Одредбе по члану 76. ЗЈН које понуђач треба да испуњава:

Финансијски капацитет
1. Да  Понуђач  у  последње  3  (три)  године  (2011.,  2012.  и  2013.)  није  исказао 

губитак у пословању;
2. Да Понуђач уредно исплаћује зараде у складу са Законом о раду;

Технички капацитет
1. Да  Понуђач  поседује  минимум  један  Контролно  –  оперативни  центар  који 

ради 24 часа, 365 дана годишње на територији града Новог Сада;

Кадровски капацитет
1. Да Понуђач има 10 (десет) радника запослених на неодређено или одређено 

време на пословима физичко – техничког обезбеђења;

Пословни капацитет
1. Да је Понуђач у претходне 3 (три) године (2011., 2012. и 2013.) пружао услуге 

физичко  –  техничког  обезбеђења  наручиоца  који  се  бави  комуналном 
делатношћу – управљањем јавним паркиралиштима у складу са Законом о 
комуналним делатностима;



2. Да  понуђач  у  свом  пословању  примењује  стандард  OHSAS  18001  (Систем 
менаџмента безбедности и здравља на раду).

Доказивање испуњености услова:
Финансијски капацитет

1. БОН ЈН за обрачунске 2011., 2012. и 2013. годину издату од стране Агенције за 
привредне регистре;

2. Копије образаца ППП-ПД овереног од стране пореске управе о исплаћеним 
зарадама за јул 2014.;

Технички капацитет
1. Изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да 

понуђач поседује минимум један Контролно – оперативни центар који ради 
24 часа, 365 дана у години;

Кадровски капацитет
1. Копија  М  образаца  за  сваког  радника  појединачно  (минимум  10  (десет) 

радника  запослених  на  одређено  или  неодређено  време  на  пословима 
физичко – техничког обезбеђења;

Пословни капацитет
1. Копија  уговора  о  пружању  услуга  физичко  –  техничког  обезбеђења 

предузећу- наручиоцу који се бави комуналном делатношћу – управљањем 
јавним паркиралиштима у складу са Законом о комуналним делатностима;

Понуда:
       
Комерцијални услови: 

 Наведени су у обрасцу понуде.
  Средство  финансијског  обезбеђења:  Банкарска  гаранција  за  добро 
извршење  посла.  Понуђач  чија  је  понуда  најповољнија,  дужан  је  да  пре 
закључења уговора,  као средство финансијског  обезбеђења преда наручиоцу 
банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  у  висини  од  10%  вредности 
уговорене  цене  предметних  услуга  која  мора  трајати  најмање  тридесет  дана 
дуже  од  истека  важности  уговора.  Поднета  банкарска  гаранција  мора  бити 
безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
   
Понуђач  између осталог мора још доставити и 

                
                         ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

образац је у ће бити достављен у прилогу.

   
    Адресирати/Доставити: ЈКП "Паркинг Сервис"; Булeвар Михајла Пупина број 1, 21000 
Нови Сад , соба 310/III- са назнаком „ПОНУДА ПО ЈНМВ  У-21/14/ММ-39 НЕ ОТВАРАТИ“



Понуде се запримају најкасније: 18.09.2014. до 12:00 час.

Отварање понуда: 18.09.2014. у 13:00 час  у просторијима Наручиоца.
Представници Понуђача могу присуствовати отварању Понуда уз
предато Овлашћење

        Напомена: Избор најповољнијег Понуђача биће обављен на основу критеријумa најниже 
понуђене цене. Понуда са варијантама није дозвољена. Уколико две или више понуда имају 
исту  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће  изабрана  понуда  понуђача  који  има  највеће 
приходе у 2013. години. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у року од 10 
дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 


