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1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: -  Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења (видео надзора, мониторинг 
аларма,  патролни обиласци и интервенције)  у објектима  Дома здравља Крагујевац    ЈН МВ 
25/2017    
 
Лица за контакт: Биљана Миливојевић, 034/323-208 
           
Позив за подношење понуда објављен je на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења (видео надзора, мониторинг аларма,  патролни 
обиласци и интервенције)  у објектима  Дома здравља Крагујевац    ЈН МВ 25/2017    
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 7971000-   Услуге обезбеђења 

 
Трајање Уговора: Уговор се закључује на период  од годину дана од дана закључења Уговора. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 
 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом најнижом 
понуђеном ценом, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком важења понуда 
 
Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са 
Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома здравља www.dzkg.rs у електронском облику, 
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достављањем захтева за конкурсну документацију, електронском поштом на адресу 
domzdrkg@gmail.com   

Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова.  

 
Подношење понуда 
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 21.12.2017. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 21.12.2017. године  до  12.00 часова, без обзира на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца- улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења 
(видео надзора, мониторинг аларма,  патролни обиласци и интервенције)  у објектима  Дома 
здравља Крагујевац    ЈН МВ 25/2017   НЕ ОТВАРАЈ '' , а на полеђини назив, адресу понуђача, 
број телефона и име особе за контакт.  
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 21.12.2017. 
године у 12.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

 

Отварање понуда је јавно и може  присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 12.12.2017.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

_____________________________ 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Понуду попунити на српском језику. 
 

2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној документацији 
читко попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом 
којим су дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених 
Законом и конкурсном документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у 
обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 75.  и 76. Закона,  приложени иза образаца из 
конкурсне документације, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део 
конкурсне документације, тако да се не могу накнадно додавати или одстрањивати.  

      Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

3. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. Понуда се 
опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву понуде 
мора садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде има 
овлашћење, или за слање опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у року за 
подношење понуда понуду да допуни или њене делове измени достављањем докумената на 
начин одређен конкурсном документацијом за достављање понуда. Приликом отварања и 
стручне оцене понуда наручилац ће узети у обзир примљене измене и допуне понуде.  

 
4. Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана издавања фактуре за претходни месец. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у уговореном року. Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 
Предмет набавке: Вршење услуга  

I . Инсталација алармног система и уградња минимално једног паник тастера у објектима 
Дома здравља Крагујевац и то: 
         -Огранак Бресница, Чегарска бб – површине 2486 м2 

- Огранак Аеродром, Светогорска бб – површине 1169 м2 
- Здравствена станица бр.1 – површине 245 м2 
- Здравствена станица бр.3 Цара Душана бр.16 – површине 306 м2 
- Здравствена станица бр.4 С. Марковића бр.23 – површине 618 м2 
- Огранак Ердоглија- Здравствена станица бр.5 Чиче од Романије – површине 689 м2 
- Диспанзер за жене, С. Марковића бр.23 – површине 217 м2 
- Специјалистичко – консултативне службе, Ул. Змај Јовина бб; 
- Огранак Станово, Ул. Краља Милутина бр.1 
- Здравствена станица бр.2 – Ратинчева 2 
- Централни дечији диспанзер, Ул. Змај Јовина бб (Круг Клиничког центра) 
- Амбуланта Илићево-Илићево  бб 
- Амбуланта Шумарице- Шумарице бб 

Трошкови инсталације аларма, као и саме опреме иду на терет понуђача и дају се на коришћење 
у периоду трајања уговора, а након истека уговора наручилац није у обавези да откупи 
инсталирану опрему. 
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II. Одржавање система видео надзора: 
Одржавање постојећег система видео надзора у објектима Специјалистичко-консултативне 
службе и Здравственој станици бр. 2 укључује: 

- Сервис, гаранција и сервисна интервенција (замена покварених или дотрајалих делова)  
- У случају штетног догађаја, понуђач је у обавези да исти лоцира и направи резану копију 

снимка штетног догађаја, а све према захтеву Наручиоца уназад 30 дана. 
- Пријава кварова - 24 часа дневно 
- Одзив на квар најдуже 2 сата од пријаве квара 
Улази у цену комплетне услуге. 

 
III.  Мониторинг Аларма и контролно оперативни центар са контролом  
         Понуђач је у обавези да изврши повезивање постојећих алармних система, као и нових 

алармних система и паник тастера, наведених под тачком 1., са Контролним центром 
пружаоца услуга ради даљинског праћења догађаја у реалном времену и пружања 
одговарајуће реакције, 24 часа дневно, 365 дана у години. 

        Пружалац услуга у свом  Контролном центру врши пријем алармних дојава, те на основу 
верификације тако примљених аларма, а у складу са ситуацијом, шаље свој патролни тим на 
место догађаја, уз обавештавање МУП-а и овлашћених лица корисника. 

        Понуђач мора да поседује најмање 1 сопствени независни Контролни центар, за пријем 
алармних дојава са удаљених локација и комуникацију и координацију патролних тимова у 
месту наручиоца. 

        Понуђач у току пружања предметне услуге потребно је да поседује и користи систем за 
електронску контролу – верификацију присуства службеника обезбеђења у реалном 
времену. Уређај мора имати могућност израде извештаја о обиласцима (дневни, недељни, 
месечни). Систем мора испуњавати минимум следеће: 

- Праћење извештавања о инцидентима у реалном времену, 
- Праћење активности патролирања у реалном времену, 
- Извештавање о догађајима и активностима у реалном времену         
- Сервис – одзив на квар најдуже 2 сата од пријаве квара  

Списак објеката за мониторинг аларма 
- Огранак Бресница, Чегарска бб-површина 2486 м2 
- Огранак Аеродром, Светогорска бб-површине 1169 м2 
- Здравствена станица бр,1-повришне 245 м2 
- Здравствена станица бр.2 Ратинчева бр.2 –површине 1083 м2 
- Здравствена станица бр.3 Цара Душана бр.16-површине 306 м2 
- Здравствена станица бр.4 С. Марковића бр.23-површине 618 м2 
- Огранак Ердоглија- Здравствена станица бр.5 Чиче од Романије –површине 689 м2 
- Диспанзер за жене, С. Марковића бр.23-површине 217 м2 
- Специјалистичко-консултативне службе, Ул. Змај Јовина бб; 
- Огранак Станово, Ул. Краља Милутина бр.1 
- Амбуланта Илићево-Илићево бб 
- Дечији диспанзер  
- Амбуланта Шумарице- Шумарице бб 

 
IV. Физичко обезбеђење  - Патролни обиласци 
    Редовни – превентивни обиласци: 2 пута дневно обилазак сваког објекта са списка објеката 

из наведених у тачки 3. (један  обилазак у преподневним часовима од  07.00 до 14.00 часова и 
један обилазак у поподневним часовима од 14.00 до 20.00 часова), радним данима и суботом, а 
недељом и празницима, обилазак дежурних објеката Дома здравља Крагујевац (Здравствена 
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станица  бр.4 и Централни објекат дечијег диспанзера – од  07.00 до 20.00 часова). Пружалац 
услуга је приликом редовних обиласка у обавези да се јави овлашћеном лицу наручиоца 
(према списку који доставља Наручилац) и да евидентира свој обилазак електронским путем. 

    Обиласци у случају инцидента са лицима у објектима Дома здравља Крагујевац 
    Давалац услуга се обавезује да у случају инцидентне ситуације, а по позиву овлашћених      

лица из Дома здравља Крагујевац, или у случају активирања паник тастера, реагује  и појави 
се у року не дужем од 20 минута од примљеног позива на месту инцидента. 

    Интервенција у случају активирања аларма на објектима Дома здравља Крагујевац 
Пружалац услуга је у обавези да у случају активирања аларма реагује са својим Патролним 
тимом, 24 часа дневно уз телефонско обавештавање овлашћених лица Дома здравља 
Крагујевац и надлежних служби (МУП, Ватрогасна служба и Служба хитне помоћи). 
У случају провале, Пружалац услуга је у обавези да чува објекат до доласка полицијске 
патроле. 

 
V. Извештавање 

Давалац услуга је у обавези  да обезбеди достављање комплетнног месечног  извештаја у вези 
са извршењем предвиђених безбедносних процедура у свих  објеката који су предмет услуга 
Извештаји треба да садрже следеће: 
- листинг дневних посета патролних екипа  са временом обиласка, по објектима; 
- спецификација свих позива овлашћених лица Дома здравља Крагујевац у случају 

инцидентних ситуација са тачним временом и бројем са кога је обављен позив; 
- извештај патролне екипе, у случају инцидента, о затеченом стању и предузетим мерама; 
- извештај о стању алармног система;  

 
VII  Пружалац услуга је у обавези да у року од 7 дана  од дана потписивања уговора започене 
са инсталирањем  опреме неопходне за пружање услуга 
 

VIII  Трошкови инсталације аларма, као и саме опреме иду на терет понуђача и дају се на 
коришћење у периоду трајања уговора, а након истека уговора наручилац није у обавези да 
откупи инсталирану опрему. 
Обавеза наручиоца је да обезбеди техничке предуслове за пружање услуга физичког-техничког 
обезбеђења. 

5. Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом поштом. Понуђач подноси 
понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни написани текст: 
„Понуда - не отварај“, назив и број Јавне набавке, и назив и број партије,  а на полеђини 
назив, број телефона и адреса понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду 
може поднети група понуђача, у складу са чл 81 ЗЈН. Сваки понуђач, из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац, из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из чл. 75 став 1. 
тачка 5) овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење 
јавне набавке, а који садржи:  
 

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
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2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Образац „Споразума“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезују, као и према наручиоцу 
јавне набавке, и образац „Списак учесника у заједничкој понуди“ је саставни део конкурсне 
документације. 
 
 
6. Додатне информације  

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде упућује се путем електронске поште на адресу  domzdrkg@gmail.com  или факсом на број 
034/323-541 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за додатним 
информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити радним даном од 08.00 до 
14.00 часова.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је извршио достављање 
дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 
• Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

вршити контролу код понуђача упућивањем захтева на електронску адресу понуђача 
наведену у обрасцу бр.1(Подаци о понуђачу) који је саставни део конкурсне документације. 
Понуђач који на захтев за додатна објашњења наручиоца не одговори у предвиђеном року 
или не обезбеди обављање тражене контроле код понуђача у предвиђеном року,  његова 
понуда биће одбијена. 

 

7. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ о негативним референцама 
понуђача у смислу чл. 82. Закона о јавним набавкама.  

8. Критеријум за избор најповољније понуде: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом најнижом 
понуђеном ценом, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком важења понуда 
 
9. Средство обезбеђења 

Понуђач је дужан да Наручиоцу   на дан потписивања Уговора, као гаранцију да ће уговорне 
обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда соло меницу у износу од 
10% вредности уговора без ПДВ-а  
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога 
за пренос средстава (ДЕПО картон) 

• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац). 

• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 

 
Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне обавезе, 
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може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране понуђача, и из тих 
средстава од другог добављача извршити набавку уговорених добара. 
 

Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског обезбеђења, 
наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 

 
10. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом  о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев 
за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматра се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2  ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтеви за заштиту права се 
подносе радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног 
времена биће третирани као да су достављени наредног радног дана. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтеву били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149.ЗЈН, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.   Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара - број рачуна 840-742221834-57, 
шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник Буџет Републике Србије 

11. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. 
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

Понуђач мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

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; 

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 

4. да поштује поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

5. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 
a. У протеклих 6 месеци од дана достављања захтева за достављање понуде 

(рачунајући и дан достављања захтева) није имао блокаде текућих рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 
дана 

b. Понуђач је у обавези да има најмање 5 закључена уговора за послове 
физичко-техничког обезбеђења за послове аларм- мониторинга за 
2016.годину; 

6. Да располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење 
предметне набавке: 

c. Да поседује сопствени Контролни центар који ради 24 часа дневно на 
територији наручиоца 

d. Понуђач је у обавези да поседује најмање 3 возила са ГПС системом; 
e. Да поседује технологију која омогућава електронско евидентирање доласка 

запосленог лица даваоца услуга  приликом обиласка свих  објеката 
наручиоца,  односно да се чекира и извештај о томе достави наручиоцу у 
склопу месечног извештаја 

f. Понуђач је у обавези да поседује Лиценце за вршење послова приватног 
обезбеђења 

g. Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 
одржавање реда на спортским приредбама,јавним скуповима и другом 
местима окупљања грађана. 

h. Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите.  
i. Лиценцу за вршење послова монтаже-пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуку корисникса 
 
 

7. Да располаже адекватним кадровским капацитетом: 
 

j. да поседује дежурног сервисера 24 часа дневно (изјава) Образац бр.1 
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k. да поседује Патролни  тим за интервенције који ради 24 часа 
l. да у радном односу има најмање 5 запослених на пословима физичког 

обезбеђења и патролирања који су прописно  одевени (униформисани)  са 
лиценцама за вршење послова физичко-техничког обезбеђења без оружја 

m. да у радном односу има најмање 1 запослено лице које поседује Лиценцу за 
вршење послова планирања система техничке заштите 

n.  да у радном односу има најмање 1 запослено лице које поседује Лиценцу за 
вршење послова монтаже и одржавање система техничке заштите 

 
 

* Напомена: Једно лице може поседовати више лиценци 
 
*Заинтересовани понуђачи су у обавези да пре састављања понуде изврше обилазак свих 
наведених објеката Дома здравља, уз пратњу овлашћеног лица наручиоца, а у циљу 
упознавања са постојећим алармним системима, видео надзором и објектима на којима треба 
инсталирати алармне системе и паникт тастере, а што потврђују попуњеним и печатираним 
обрасцем бр.4 који је део документације.  
Обилазак објеката ће се извршити дана, 15.12.2017.године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова уз 
претходни контакт са овлашћеним лицем наручиоца. Овлашћено лице: Драгана Манасијевић 
телефон: 069/323 91 29 
 
**Понуђач су у обавези да све Обрасце- изјаве читко попуне, потпишу и печатирају. 
Уколико доставе не попуњене, потписане и печатиране, понуда као таква неће бити узета у 
разматрање. 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 25/2017, 
правно лице, предузетник или физичко лице као понуђач доказује достављањем изјаве којом 
потрвђује испуњеност законских услова под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
из чл.75. и 76. (за 2, 3 и 4 тачке овог Упутства), која је саставни део Конкурсне документације  
 
Доказ за тачку 1. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из регистра надлежног Привредног суда; 
 
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 
 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 
 

4) Доказ за тачку 4. је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни 
део конкурсне документације  
 
5. Доказ да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

a) потврда НБС о броју дана неликвидности 
b) Фотокопија 5 закључених уговора за послове физичко-техничког обзебеђења за послове  
аларм – мониторинг за 2016.годину 

6. Доказ да располаже адекватним техничким капацитетом – средствима за извршење 
предметне набавке потписана и оверена  
c) да понуђач поседује сопствени Контролни центар-изјавом (на свом меморандуму) дату под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседује Контролни центар који ради 24 
часа 365 дана годишње, са навођењем локације на којој се центар налази, копију власничког 
листа, уговор о купопродаји или уговор о закупу да понуђач располаже радним простором у 
коме је лоциран контролни центар. 
- Фотокопија  Лиценце за вршење послова приватног обезбеђења 
- Фотокопија Лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 
одржавање реда на спортским приредбама,јавним скуповима и другом местима окупљања 
грађана. 
- Фотокопија Лиценце за вршење послова планирања система техничке заштите.  
- Фотокопија Лиценце за вршење послова монтаже-пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите и обуку корисникса 
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d) Фотокопија 3 саобраћајне дозволе за патролна возила,  
e) Потписана и оверена Изјава да понуђач поседује електронску технологију евидентирања о 
обиласцима свих  објеката, (Образац 2) 
 
 

- Доказ да располаже адекватним кадровским капацитетом: 
 

да поседује дежурног сервисера 24 часа дневно  - изјава; 
да поседује Патролни  тим за интервенције који ради 24 часа – изјава Образац 3 
да у радном односу има најмање 5 запослених на пословима физичког обезбеђења и 

патролирања који су прописно одевени (униформисани)  са лиценцама за вршење послова 
физичко-техничког обезбеђења без оружја – неоверена фотокопија МА обрасца и фотокопија 
лиценце 

да у радном односу има најмање 1 запослено лице које поседује Лиценцу за вршење 
послова планирања система техничке заштите-фотокопија Лиценце  и МА обрасца 

да у радном односу има најмање 1 запослено лице које поседује Лиценцу за вршење 
послова монтаже и одржавање система техничке заштите-фотпкопија Лиценце МА обрасца 
 
 
**Понуђач су у обавези да све Обрасце- изјаве читко попуне, потпишу и печатирају. 
Уколико доставе не попуњене, потписане и печатиране, понуда као таква неће бити узета у 
разматрање. 
        

 
 
 
Доказ из упутства под тачком 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 
На основу члана 79. ЗНЈ, (начин достављања доказа) о испуњености услова из чл.75. 

тачка 1-4. понуђач који је уписан у регистар понуђача, није у обавези да доставља обавезне доказе, 
већ је довољно да у понуди наведе интернет страницу где се могу видети докази о упису, као и 
Решење о упису у регистар понуђача (Решење АПР)  
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Прилог бр. 1 

 

И З Ј А В А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник 
РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

1. да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

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; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
 
 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      



      
15/32 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ -25/2017 

 

   Прилог бр. 2 

 

 

На основу члана чл. 75. став. 2. Закона о јавним набавкама, дајемо 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, поштује обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Место и датум:________________                              ПОНУЂАЧ:________________________ 
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         Образац 1 

 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 

 
 
 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 

_____________________________  поседује дежурног сервисера 24 часа дневно. 

 

 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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Образац бр. 2 

 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 

 
 
 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________  поседује електронску технологију евидентирања о 
обиласцима свих објеката Дома здравља Крагујевац. 

 

 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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                                                                                                                                                        Образац бр. 3 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 

 
 
 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 

_____________________________  поседује мобилни тим за интервенције који ради  24 часа 

дневно. 

 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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ЗАПИСНИК О УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА 
 
            Образац бр.4 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из извода АПР) 

Пословно име  

Скраћено пословно име  

Назив (попуњава предузетник)  

Правна форма  

Општина Место Улица и број: 
Седиште 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
 

Понуђач изјављује да је пре подношења понуде за јавну набавку услуге – Набавка физичко-
техничког обезбеђења (видео надзора, мониторинг аларма,  патролни обиласци и 
интервенције)   извршио увид у постојеће стање телефонских линија, а ради обезбеђивања да 
услуге које су предмет понуде, у потпуности одговорају потребама понуђача и ради бољег 
састављања понуде. 
 

Сви подаци који су саопштени заинтересованом лицу/понуђачу приликом извршења увида 
сматрају се поверљивим, односно пословном тајном и заинтересовано лице/понуђач је 
дужно/дужан да их у складу са прописима Реп. Србије чува као пословну 
 

 

У_________________________ 
Дана___________ 2017. године 

М.П. _______________________________ 
(потпис представника понуђача) 
 
_______________________________ 
(потпис представника Наручиоца) 

 

Напомена:Образац мора бити потписан од стране представника наручиоца и представника 

понуђача и оверен печатом понуђача. 
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ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 
 
 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 
 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом код 
 
 здравствене установе Дом здравља Крагујевац, Улица Краља Милутина бр.1 
 
 на дан ________2017. године у 12.30 часова. 
 
 
 
 
 
            Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем Образац „Подаци о подизвођачу“ 

попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача. Уколико наступа са групом 
понуђача у оном броју примерака колико има чланова групе. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Редни 
бр. 

Назив понуђача 
Седиште понуђача 

(место, земља) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Датум:  ..................... 2017.                          Потпис : ............................................................................. М.П. 

                                                              (особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача) 

 

Напомена:  

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
           

  

 
 
      Цена услуге  на месечном нивоу____________________________динара без ПДВ-а 
 
      Цена услуге  на месечном нивоу____________________________динара са ПДВ-ом 
 
       Рок и услови плаћања: _____________________________________________________ 
 
        Рок важења понуде: ______________________________________________________ 
 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 

 

 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

 
 

 
место..............                                                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 
датум............... 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
М-25/2017 – Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења (видео надзора, мониторинг 
аларма,  патролни обиласци и интервенције)  у објектима  Дома здравља Крагујевац  ЈН МВ 
25/2017   подноси независно, без договора са другим понуђачима или заитересованим лицима. 
 

 

 

Место и датум:        ПОНУЂАЧ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

             

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
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 у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број:   01- 
Дана:   ______ 2017. 
К р а г у ј е в а ц 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР  
о пружању услуга  физичко техничког обезбеђења, видео надзора, мониторинг аларма, патролни обиласци и 

интервенције објеката  Дома здравља Крагујевац 
 

Закључен у Крагујевцу дана ________________.године између: 
 

1.Дома здравља Крагујевац са седиштем у Крагујевцу у улици Краља Милутина број 1 из Крагујевца .ПИБ 
101041243, матични број 17219227, кога заступа директор др Василије Антић, у даљем тексту: наручилац 
 
2. ________________________________________________________,(ПИБ:_______________; Матични број: 
__________________________; Текући рачун број:______________________________________ које заступа 
директор _____________________________, са једне стране (у даљем тексту: давалац услуга)   
 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

МОНИТОРИНГ АЛАРМНИХ СИСТЕМА 
 

ЧЛАН 1. 
Предмет Уговора је пружање услуга техничког обезбеђења ради заштите објеката наручиоца путем електронског 
даљинског надзора алармног система у циљу спречавања провале, штетног догађаја и оштећења објеката наручиоца. 
Давалац услуга је у обавези да код техничког обезбеђења о свом трошку изврши инсталирање система техничке 
заштите и то инсталација алармног система и паник тастера у  следећим објектима: 
- Специјалистичко консултативна служба, ул. Змај јовина бб 
- Огранак Станово, ул. Краља Милутина бр.1 
 
Давалац услуга је у обавези инсталирања минимално једног паник тастера у следећим објектима НАРУЧИОЦА 

- Огранак Бресница, Чегарска бб 
- Огранак Аеродром, Светогорска бб 
- Здравствена станица бр 1, ул. Радоја  Домановића бр 23 
- Здравствена станица бр 2, ул. Ратинчева бр 2 
- Здравствена станица бр 3, ул. Цара Душана бр 16 
- Здравствена станица бр4, ул. Светозара Марковића бр 23 
- Здравствена станица бр5, ул. Чиче од Романије бр 1 
- Диспанзер за здравствену заштиту жена, ул. Светозара Марковића бр 23 
- Специјалистичко консултативна служба, ул. Змај Јовина бб 
- Огранак Станово, ул. Краља Милутина бр. 1 
- Амбуланта Илићево, Илићево бб 
- Дечији диспанзер Змај Јовина бб (круг Круг Клиничког центра) 
- Амбуланта у Шумарицама, Шумарице бб 
 

ЧЛАН .БР 2 
Давалац услуга је у обавези да изврши повезивање постојећих алармних система као и нових алармних система 
и паник тастера наведеним у члану 1. овог Уговора са Контролним центром даваоца услуга ради даљинског 
праћења догађаја у реалном времену и пружању одговарајуће реакције 24 часа дневно и времену важења 
уговора, од дана потписивања до 31.12.2018. године. 
Давалац услуга у свом Контролном центру врши пријем алармних дојава и у складу са ситуацијом шаље свој 
интервентни тим на место догађаја уз обавештавање МУП-а и овлашћених лица наручиоца. 
 
Пружалац услуга у току пружања предметне услуге у обавези је да користи систем за електронску контролу-
верификацију присуства обезбеђења у реалном времену. Уређај мора имати могућност извештаја о обиласцима 
(дневни, недељни, месечни) 
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ЧЛАН БР 3. 

Давалац услуга је у обавези да наручиоцу пружа услуге: 
Аларм мониторинг, интервенције и патролни обиласци за објекте наручиоца који се налазе у Крагујевцу на 
следећим адресама:  
- Огранак Бресница, ул. Чегарска бб 
- Огранак Аеродром, ул. Светогорска бб 
- Здравствена станица бр. 1,ул. Радоја  Домановића бр. 23 
- Здравствена станица бр. 2, ул. Ратинчева бр. 2 
- Здравствена станица бр. 3, ул. Цара Душана бр. 16 
- Здравствена станица бр. 4, ул. Светозара Марковића бр. 23 
- Здравствена станица бр. 5, ул. Чиче од Романије бр. 1 
- Диспанзер за здравствену заштиту жена, ул. Светозара Марковића бр. 23 
- Специјалистичко консултативна служба, ул. Змај Јовина бб 
- Огранак Станово, ул. Краља Милутина бр. 1 
- Дечији диспанзер Змај Јовина бб (круг Клиничког центра) 
-  Амбуланта у Шумарицама (Шумарице) 

ЧЛАН БР 4. 
Пружалац услуга је у обавези да у року од 7 дана  од дана потписивања уговора започене са инсталирањем  опреме 
неопходне за пружање услуга 

 
Трошкови инсталације аларма, као и саме опреме иду на терет понуђача и дају се на коришћење у периоду трајања 
уговора, а након истека уговора наручилац није у обавези да откупи инсталирану опрему. 
Обавеза наручиоца је да обезбеди техничке предуслове за пружање услуга физичког-техничког обезбеђења. 

 
ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
ЧЛАН 5. 

Давалац услуга је у обавези пружања услуга физичког обезбеђења - патролни обиласци: два пута дневно обилазак 
сваког са списка објеката наручиоца наведеног у чл. 3, радним данима и суботом: 
- један обилазак у преподневним часовима од 07 до 14 часова 
- други обилазак у поподневним часовима од 14  до 20 часова 
Недељом и празницима (од 07 до 20 часова) вршиће се обилазак дежурних објеката Дома здравља Крагујевац 

- Здравствена станица бр. 4, ул. Светозара Марковића бр. 23 и 
- Централни објекат дечијег диспанзера,  ул. Змај Јовина бб  

У обавези је да се јави овлашћеном лицу наручиоца као и да евидентира свој обилазак електронским путем. 
 

ЧЛАН 6. 
Давалац услуга се обавезује у случају инцидентне ситуације а по позиву овлашћених лица Дома здравља Крагујевца 
или у случају активирања паник тастера реагује и појави се у року не дужем од 15 мин од примљеног позива на 
месту инцидента. 
Услучају активирања аларма у објектима наручиоца давалац услуга је у обавези да реагује са својим тимом за хитне 
интервенције 24 часа дневно уз телефонско обавештавање овлашћених лица Дома здравља Крагујевац (списак у 
прилогу овог Уговора ) и надлежних служби  МУП-а, Ватрогасне службе и Завода за хитну медицинску помоћ, а у 
случају провале у обавези је да чува објекат до доласка патроле МУП-а. 
 

ВИДЕО НАДЗОР 
ЧЛАН 7. 

Предмет овог Уговора је постојећи систем видео-надзора на 2 локације: 
- Специјалистичко консултативна служба, ул. Змај јовина бб 
- Здравствена станица бр. 2, ул. Ратинчева бр. 2 
Давалац услуга се обавезује да у случају штетног догађаја у обавези је да исти лоцира и евидентира догађај према 
захтеву корисника. 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
ЧЛАН 8. 

Давалац услуга се обавезује да за време трајања овог Уговора: 
- обезбеди потпуну техничку исправност инсталираног аларм система, паник тастера, отклањање свих кварова 
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заменом делова и редовним сервисирањем, 
- обезбеди потпуну техничку исправност инсталираног видео - надзора, отклањање свих кварова заменом делова и 
редовним сервисирањем,  
- да услугу аларм мониторинга пружи квалитетно и у складу са правилима струке непрекидно 24 часа дневно у 
периоду од закључења Уговора до 31.12.2018.године. 
- пружалац услуга је у обавези да врши пријем пријаве кварова 24 часове и да се на исти одазове не дуже од 2 часа 
од пријаве истог. 
 

ЧЛАН 10. 
Овај Уговор се закључује на период од дана закључења до 31.12.2018.године. Давалац услуга у периоду важења 
Уговора задржава право својине на угрђеним аларним системи и паник тастерима наведеним у чл. 1 Уговора. По 
истеку периода важења Уговара давалац услуга има право преузимања опреме дате на коришћење наведену у чл.1 
Уговора. 
 

ЧЛАН 11. 
Корисник услуга је у обавези да врши уплату на име месечних услуга у износу од _________________ без ПДВ-а 
односно ____________________ динара са ПДВ-ом на текући рачун бр:_____________________________, у року од 
_______________ дана од дана испостављања фактуре. 

 
У случају повреде и неиспуњења уговорних обавеза свака уговорна страна задржава право раскида уговора. 

 
ЧЛАН 12. 

Корисник услуга се обавезује да у периоду трајања овог Уговора : 
- користи алармне системе према датим упутствима и спроведеној обуци 
- да у ОБРАЗАЦ „ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ који је саставни део овог уговора унесе лозинку и 
бројеве телефона за проверу по активирању  алармног система 
- да даваоца услуга писменим путем благовремено обавести о свакој промени података у обрасцу 
- да одреди лица овлашћења за контакте са даваоцем услуга 
-да на време и у складу са Уговором измирује своје обавезе према даваоцу услуга 
 

ЧЛАН 13. 
Све измене и допуне овог Уговора морају бити сачињене у писменој форми путем анекса потписане и оверене од 
обе уговорне стране. 
 

ЧЛАН 14. 
Све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се закон о ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. 
 

ЧЛАН 15. 
 
Ако у току трајања овог Уговора додје до спора исти ће уговорне стране решити мирним путем, у супротном 
уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
 

ЧЛАН 16 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа и овере од обе  уговорне стране. 
 

ЧЛАН 17. 
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примера од којих свака уговорна страна добија по 2 примерка. 
         
 
 
             ДАВАЛАЦ УСЛУГА,            НАРУЧИЛАЦ, 
           __________________________                      ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ  
           ________________________                 Др Василије Антић, директор 
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СПОРАЗУМ 
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца Дом здравља Крагујевац, за јавну набавку добара број 25/2017, у поступку 
јавне набавке мале вредности-Вршење услуге физичко-техничког обезбеђења (видео надзора, 
мониторинг аларма,  патролни обиласци и интервенције)  у објектима  Дома здравља 
Крагујевац  ЈН МВ 25/2017 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу  
обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем: 
 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем је 

1. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је 

2. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 
понуде је 
Назив:   
 
Адреса:   
 
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 
извршење посла је 
Назив:   
 
Адреса:   
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року је 

3. 

Назив:   
 
Адреса:    
 

 

 
 
 
 

4. Члан групе који ће издати рачун је 
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Назив:   
 
Адреса:   
 

  
Рачун на који ће бити извршено плаћање је 

5. 
Број рачуна:   
 
Банка:   
 

  
Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. 

 
 
 

 

 
 
У _____, дана             године, Споразум потписали 
 
Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат     члана 

групе понуђача: 
 

 
1. _____________________                                 ___________________________ 

потпис и М.П. 
         

2. _____________________                                ___________________________ 
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