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  Филозофски факултет 
  Универзитет у Новом Саду 
   

   

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Др Зорана Ђинђића 2 

21000 Нови Сад 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE ЧИШЋЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕПОА КЊИГА  

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ  

 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 35/2015  
 

 

-СЕПТЕРМБАР 2015. године- 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке број 02-648/2 од 17.9.2015. године и Решења 

о образовању Комисије за јавну набавку, деловодни број 02-648/3 од 17.9.2015. 

године, припремљена је Конкурсна документација.  
 

 

КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник 

2. Милица Пухача, члан 

3. Соња Костовић, члан 

4. Вања Фекић, члан 
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I 

 
O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад. 

Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број 35/2015 представља  услуга чишћења централног 

депоа књига   Филозофског факултета у Новом Саду. 

Ознака из Општег речника набавки - 90919200  - услуга чишћења канцеларија. 

 

4. Право на учешће: 

У поступку имају сва домаћа и страна, правна и физичка лица која испуњавају 

услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

 

5. Врста поступка: 

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

6. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци.   

 

7. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

6. Контакт: 
Лице за контакт: Вања Фекић, pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs 
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II  

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Место пружања услуга: 

Место пружања услугe чишћења: 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2. 

                         

 

2. Начин извршења услугa: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДМЕР ЗА ГЕНЕРАЛНО СПРЕМАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ 

ЦЕНТРАЛНОГ ДЕПОА КЊИГА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

НОВОМ САДУ  
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R.br. O p i s J.m. Kol. 

 

Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka 

neophodnih sredstava za generalno spremanje i 

usluge generalnog čišćenja Centralnog depoa 

knjiga.  Prostorije Centralnog depoa knjga nalaze  

se u potkrovlju zgrade Filozofskog fakulteta u 

N.Sadu, Dr Zorana Đinđića 2. U Centralnom depou 

knjiga (površine cca 1000m2)nalazi se oko 600.000 

knjižnih jedinica.   U konačnu cenu usluge treba da 

bude uračunata cena neophodnog materijala za 

čišćenje u navedenim pozicijama, kao i 

nespecificiranog materijala, cena korišćenja 

opreme i uređaja za čišćenje Depoa knjiga.  

Sve količine i obim poslova po dostavljenim 

pozicijama obavezno proveriti na licu mesta pre 

dostavljanja ponude!  Pre dostavljanja ponude, 

Ponuđač je obavezan da izvrši uvid u prostor 

koji je predmet JN, u terminima koje odredi 

investitor. Uvid predstavnika ponuđača će se 

posebno evidentirati. Ponuda Ponuđača koji ne 

izvrše uvid u prostor a podnesu ponudu, biće 

ocenjena kao neispravna. 

Naknadni radovi i troškovi se neće priznati od 

strane Fakulteta. 

Obračun će se vršiti po stvarno utvrđenim 

količinama. Svi radovi moraju biti izvedeni 

obučenom radnom snagom za predmetne poslove  i 

upotrebom prvoklasnih sredstava za čišćenje kao i 

opreme koja će se koristiti. U prilogu Ponude 

obavezno dostaviti spisak ponuđenih sredstava 

za čišćenje sa njihovim detaljnim fizičko – 

hemiskim karakteristikama.  

U slučaju bilo kakvih oštećenja tokom izvođenja 

predmetnih usluga, a koju je oštetio Izvršilac 

usluga, obaveza  Izvršioca  usluga  je da u što 

kraćem roku i o svom trošku otkloni sva oštećenja 

koja je načinio. 

Izvršilac usluga je u obavezi da sprovodi mere 

bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kako bi se 

sprečile povrede na radu lica koja učestvuju u 

radnom procesu kao i lica koja se zateknu u radnoj 

okolini dok se vrši generalno spremanje i čišćenje 

Centralnog depoa knjiga! 
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DEPO KNJIGA 

1.  

Pažljivo usisavanje prašine i čišćenje svih 
knjiga i časopisa koji su smeštene na 
metalnim policama. Čišćenje podrazumeva 
suvu metodu kako ne bi došlo do oštećenja 
knjiga i časopisa.  
Nakon čišćenja knjiga (i časopisa), iste 
moraju biti vraćene na poziciju na kojima 
su bile pre tretmana (zbog bibliotečkih 
normativa - nummerus curens)!  
Obračun po m. 

 

 

 

m 7.300 

2.  

Usisavanje prašine i temeljno čišćenje 
metalnih knjižnih polica. Čišćenje 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima koja nemaju abrazivna svojstva, a 
koja će temeljno odstraniti sve nečistoće na 
svim elementima metalnih polica. Za čišćenje 
metalnih polica treba koristiti sredstvo „Tanet 
AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Nakon čišćenja metalnih polica, preporučuje 
se korišćenje sredstava sa antistatičkim 
svojstvima. 
Metalne police su izgrađene u segmentima 
koje su međusobno spojene. U depou su 
postavljene dvostrane i jednostrane metalne 
police visine od 1 do 2,5m. 
 Obračun po m.  

 

 

m 

 

 

7.550 

3.  

Detaljno usisavanje prašine i temeljno 
brisanje podova. Čišćenje podova 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje PVC podova. Za 
ćišćenje podova treba koristiti sredstvo 
„Green care STRIPPER“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. 

 

 

m2 1000 
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4.  

Detaljno pranje i brisanje aluminijumske 
bravarije i staklenih površina. Čišćenje 
aluminijumske bravarije i staklenih površina 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih 
površina.  Za navedeno čišćenje treba koristiti 
sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Napomena: Sredstva za čišćenje staklenih 
površina ne smeju imati abrazivna svojstva 
zbog naknadno lepljenih stopsol folija.  
Obračun po m2. m2 125.8 

5.  

Detaljno čišćenje svih prozorskih zastora - 
venecijanera. Čišćenje venecijanera 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih 
površina. Za čišćenje venecijanera koristiti 
sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. m2 45.5 

6.  

Detaljno čišćenje pokretne trake za prevoz 
knjiga. Pokretna traka je od PVC materijala na 
metalnoj konstrukciji.  Čišćenje podrazumeva 
vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje PVC i metalnih površina. Za 
čišćenje pokretne trake  treba koristiti 
sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Gabariti  pokretne trake su dužine cca 70m i 
širine 0.4m 
Obračun paušalno. pauš 1 

7.  

Detaljno čišćenje furniranih vrata (sa 
nadgradnim delom) Čišćenje podrazumeva 
vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje predmetnih površina.  Za čišćenje 
furniranih vrata  treba koristiti sredstvo 
„Tanet AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Dimenzije furniranih vrata su: cca 3.61 x 
0,97m. 
Obračun po komadu. kom 17 
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 ПОСЕБНИ УСЛОВИ, У СКЛАДУ СА ЧЛ.76. ЗАКОНА 

 

1. Минимум 10 стално запослених радника на одржавању хигијене. 

2. Минимум 2 радника обучена за рад на висини. 

3. Минимум једно доставно возило.  

4. Извршене истоврсне услуге у последње 3 године (2012, 3013., 2014.), у 

вредности од 400.000,00 динара са ПДВ. 

5. Обавезан обилазак простора: потенцијални понуђачи су обавезни да 

изврше увид у простор, и то у дане (по избору): 24.9., 25.9., 28.9. и 29.9.2015. 

године од 11,00 – 13,00 часова, што ће се писмено евидентирати! 

 

8.  

Detaljno čišćenje metalnih vrata u depou 
knjiga. Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu 
sa savremenim sredstvima za održavanje 
predmetnih površina.  Za čišćenje metalnih 
vrata, koristiti sredstvo „Tanet AZ 70“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Dimenzije metalnih vrata su: cca 3,21 x 
1,57m. 
Obračun po komadu. kom 6 

9.  

Detaljno čišćenje sanitarnih prostorija. U 
Centralnom depou se nalaze dva sanitarna 
čvora površine po cca 4,5m2) 
 Čišćenje podrazumeva detaljno pranje i 
brisanje sanitarija (WC šolja, umivaonika, 
ogledala), kao i podnih i zidnih keramičkih 
pločica.  Za čišćenje sanitarnih prostorija 
treba koristiti sredstvo „Green care 
NATURAL-REINIGER NO. 1 (NEUTRALNO 
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun paušalno. pauš 1 

10.  

Detaljno čišćenje svetlarnika od prašine, 
paučine i drugih nečistoća. U Centralnom 
depou knjiga nalaze se tri svetlarnika 
dimenzija 46x3,5m, 12x3,5m i 23x3,5m 
Spoljni plašt navedenih svetlarnika su 
aluminijumski portali sa izopan staklom, dok 
je kod dva  svetlarnika  unutrašnjost rešena 
sa elementima od pleksiglasa. 
Za čišćenje svetlarnika koristiti sredstvo 
„Tanet ECO TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika. 
Obračun paušalno. pauš 1 

11.  

Detaljno čišćenje – pajanje celog volumena 
depoa knjiga od prašine i paučine i drugih 
nečistoća.  
Obračun paušalno. pauš 1 



Страна 8 од 60 

 

 

 

Примопредаја извршених услуга, начин спровођења контроле и  рок за 

отклањање недостатака: 

                         

 Понуђач је дужан, да све услуге пружа  према захтевима 

Наручиоца.  

 Понуђач води евиденциони дневник услуга. Дневник води и 

потписује овлашћено лице Понуђача.  

 Оригинал дневника остаје код Наручиоца, а копију добија 

Понуђач. 

 Примопредају услуга врше представници Наручиоца и Понуђача 

потписивањем евиденционог дневника, који представља примопредају 

извршених услуга,  у складу са понудом и позивом наручиоца.   

             У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и 

квантитету  пружених услуга, понуђач мора у року од три дана, од дана 

сачињавања Записника о рекламацији, отклонити записнички утврђене 

недостатке, у противном Наручилац задржава право да раскине уговор.   

                        Наручилац врши перманентни дневни надзор над пруженим 

услугама и периодично врши оцену квалитета уговорених услуга. 

 Понуђач је дужан да обезбеди и сав потрошни материјал – 

препарате и средства потребне за одржавање хигијене који морају да буду у 

оригиналним паковањима. 

 Хемијска средства и препарати који ће се користити при раду не 

смеју бити агресивна, треба да буду еколошка, биоразградива, да брзо и 

ефикасно чисте, да су парфимисана као и да су атестирана. 

                     Понуђач је дужан да предузима мере заштите на раду, заштите од 

пожара и друге мере у складу са прописима и нормативима за запослене 

ангажоване на пословима који су предмет јавне набавке и одговоран је за 

предузимање наведених мера. 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

*Понуђач/члан групе носилац посла дужан је да потпише и печатира 

образац спецификације. 
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III 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

 

И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  О Б А В Е З Н И Х  У С Л О В А 

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу Понуђач  

____________________________________________________________________

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним 

набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 35/2015,  

чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 

2. 

 

Да он и његов 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 када има седиште на 

њеној територији; 

  

 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А   

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу члан групе 

____________________________________________________________________

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним 

набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 35/2015, 

годину, чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2. 

 

Да он и његов 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 када има седиште на 

њеној територији; 

  

 

  

 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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 И З Ј А В А   

Да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 

_____________________________________________________________________

ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о 

јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 

35/2015, чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2. 

 

Да он и његов 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 када има седиште на 

њеној територији; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

У случају потребе образац копирати. 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А   

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу физичко 

лице____________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ 

да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће 

у поступку  јавне набавке мале вредности број 35/2015, чији je предмет услуга 

чишћења, и то: 

 

1. 

 

Да он и његов 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; 

  

 

2. 

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; 

  

 

 

У случају потребе образац копирати. 

 

 

 

 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А  

 

 

Пословни капацитет 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 

_____________________________________________________________________ 

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 

јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 

35/2015, чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

У виду пословног капацитета, тј. да је извршио услуге која су предмет 

јавне набавке збирно за претходне три године (2012., 2013., и 2014. година) 

у укупном износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

У случају потребе образац копирати. 

 

 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А   

 

 

Кадровски капацитет 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 

_____________________________________________________________________ 

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 

јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број      

35/ 2015, чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

У виду кадровског капацитета за реализацију јавне набавке, тј. да понуђач има 

минимум 10 запослених или радно ангажованих лица, од тога најмање 2 

оспособљена за рад на висини, са свим пратећим сертификатима, у складу са 

прописима.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  Д О Д А Т Н И Х  У С Л О В А  

 

 

Технички капацитет 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 

_____________________________________________________________________ 

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона  о 

јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 

35/2015, чији je предмет услуга чишћења, и то: 

 

Поседује једно доставно  возило. 

У случају потребе образац копирати. 

 

 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих 

услова доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове. Понуђач је дужан да испуни све прописане услове без обзира да ли 

подноси понуду за једну или више партија. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 

Обавезни услови 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

10.4. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно из одговарајућег регистра; 

 

1.2. да понуђач 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; 
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Доказ за правно  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, 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. 

Доказ за 

предузетнике и 

за физичко лице: 

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 2 месеца пре отварања понуда. 
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1.4. 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; 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за 

физичко лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

 Регистар понуђача:  

 

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. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве 

наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 
 

Додатни услови: 

 

 

За пословни капацитет:  
Пословни  капацитет доказује се потврдом од референтних наручилаца– купаца 

на прописаним Обрасцима (стр. 18 и 19). 

 

За кадровски капацитет: 
Образац М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су  запослени 
или радно ангажовани (минимум 10 лица) пријављени на пензијско осигурање, за 
сваког појединачно.  
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 Кадровски капацитет Понуђача 

  

Ред.  

бр.  

Списак запослених код Понуђача  

Уписати име и презиме 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  

  

  

                 (Означити раднике оспособљене за рад  на висини). 

  

   

   Потпис овлашћеног лица  

 М.П.    

                                                                                                        

______________________                     
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Референтна листа  

  

  

  

Назив  

наручиоца:    

 

  

  

  

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам  

П О Т В Р Д У  

  

Којом потврђујемо да је_______________________________________у 2012. 2013. и 

2014. години, извршио услуге чишћења у укупном износу од________________без 

ПДВ-а.  

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци услуге Филозофског факултета број 35/2015, чији је 

предмет услуга чишћења централног депоа књига и у друге сврхе се не може 

користити.   

Место    

Датум:  

    

    Наручилац-Купац  

  

 

    (потпис и печат овлашћеног лица)  

  

Напомена:  Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце са листе.  

 

 

У случају две или више понуда са једнаком ценом, понуђачима ће бити 

остављен накнадни примерен рок за доставу референтних листа. Понуђач који 

буде имао већи износ извршених истоврсних услуга, добиће уговор о извршењу 

предметне услуге. 

Седиште  

: 

    

Улица   и   број :    

Телефон       

Матични   број :     

ПИБ :     
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 Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

 У случају да понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвоћачу, а који не може бити већи од 50 % као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 

између н наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен 

у уговору. 

   Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености 

обавезних услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама) . 

  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 

5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

   Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача. 

    

Доказ Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача да подизвођач 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке која је 

саставни део конкурсне документације. 

 

 

 

 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 
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Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености 

обавезних услова (чл.75. Закона о јавним набавкама), а додатне услове 

испуњавају заједно. 

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  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди. 

Изјава о испуњености обавезних услова и додатних услова која је саставни 

део конкурсне документације. 

 

  Ако понуђач у остављеном року не достави копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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 прописан начин. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци (докази) јавно доступни. 

 

 

IV 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА  

  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
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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 адресу свих учесника 

у заједничкој понуди.  

Понуду доставити на адресу: 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2, 

Писарница, ,,Понуда за јавну набавку мале вредности број 35/2015 - Услуге 

чишћења - НЕ ОТВАРАТИ”.  

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.  

     

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

 

  

 

4. 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: 

Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 35/2015 - 

Услуге чишћења - НЕ ОТВАРАТИ”  или  

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 35/2015- 

годину - Услуге чишћења - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 35/2015. 

годину - Услуге чишћења - НЕ ОТВАРАТИ ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН број 

35/2015 - Услуге чишћења - 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 
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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, 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 

oбрасцу понуде 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 oбрасцу 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 конкурсној документацији, 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.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 

наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 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  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.  

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама 

наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора.  

 

 

 

 

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

 Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, од дана пријема 

рачуна, верификованог од лица које ће вршити надзор над спровођењем 

извршења услуге. Рачун мора да садржи оверен радни налог, захтев наручиоца, 

број и датум уговора.  

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 

може мењати понуду.  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

 

 Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ. 
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 У цену урачунати цену услуге, цену потрошног материјала – 

препарата потребних за вршење услуге и  све трошкове које понуђач има у 

реализацији предметне набавке.    

  Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, Наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

  

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, Министарства 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавања, борачка  и социјална питања.  
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА  

 

 Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора 

достави наручиоцу:  

Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % 

вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", 

бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. 

закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности 

уговора. 

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају 

неизвршења обавеза из уговора. 

- Потврда о регистрацији менице. 

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, 

не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

-Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Понуђача. 

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача. 

              

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
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Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  на            

e-mail: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 

одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за 

јавну набавку мале вредности, број ЈН 35/2015”.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.   

 

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.   
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16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Рок за доставу понуда истиче  8.10.2015. године у 9,00 часова.   

Отварање понуда ће се обавити 8.10.2015. године са почетком у 10,10 

часова у просторијама деканата Факултета. 

Отварање понуда је јавно, активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 

(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА. 

 

Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума 

,,најнижа укупна понуђена цена”. 

 

Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац 

ће дати предност оном понуђачу који одреди дужи гарантни рок за извршену 

услугу.  

 

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 нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде. 
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 20. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

 Понуђач је дужан да обезбеди и сав потрошни материјал – 

препарате потребне за одржавање хигијене који морају да буду у оригиналним 

паковањима. 

 Хемијска средства и препарати који ће се користити при раду не 

смеју бити агресивна, треба да буду еколошка, биоразградива, да брзо и 

ефикасно чисте, да су парфимисана као и да су атестирана. 

  

21. РАДНО ВРЕМЕ 

 

 Радно време у оквиру којег ће понуђач вршити предметну услугу: 

8-14 часова радним данима (понедељак-петак).         

                        

Радно време је подложно измени. 

 

   

22. 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.  

  

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

ПОНУЂАЧА СА  УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. 

ЗАКОНА  

  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет 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 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.   
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000 динара.  

1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,   

2) шифра плаћања 153 или 253,   

3) позив на број: 97 50-016,   

4) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака 

набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,   

5) назив наручиоца,   

6) корисник: Буџет Републике Србије.   

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 

156. Закона мора да:   

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

2) да представља доказ о извршеној уплати републичке 

административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто 

да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована).  

 

 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

  

Наручилац ће уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

 

 

 

 

V 

И З Ј А В А 

 

 

 

Којом понуђач______________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине. 
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 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 



Страна 33 од 60 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

Којом понуђач______________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

Којом понуђач _________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

Којом понуђач _________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

Којом члан групе: 

___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

Којом члан групе: 

___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
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ИЗЈАВА 
 

 

 

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу  __________  %        

вредности набавке, а што се  односи на: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не 

може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће 

се извршити преко подизвођача. 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

     Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који 

су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и 

штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче. 

 

   Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити без обзира на степене те поверљивости. 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

У поступку јавне набавке, понуду подносим: 

 

А) самостално 

 

 

Б) са подизвођачем: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

 

 

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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VII 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 

седишта 

Улица и 

број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 

понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 

седишта 

Улица и број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 

поверено већем броју подизвођача. 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 

седишта 

Улица и 

број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 

понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони 

број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банка 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ  

Пословно име 

Или скраћени назив 

 

 

Адреса 

седишта 

Улица и 

број 

 

 

Место 

 

 

Општина 

 

 

Матични број 

понуђача 

 

 

Порески 

идентификациони 

број 

 

Одговорно лице 

 

 

Лице за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Е-маил 

 

 

Рачун-Банке 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе. 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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R.br. O p i s J.m. Kol. 

 

Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka 

neophodnih sredstava za generalno spremanje i usluge 

generalnog čišćenja Centralnog depoa knjiga.  Prostorije 

Centralnog depoa knjga nalaze  se u potkrovlju zgrade 

Filozofskog fakulteta u N.Sadu, Dr Zorana Đinđića 2. U 

Centralnom depou knjiga (površine cca 1000m2)nalazi 

se oko 600.000 knjižnih jedinica.   U konačnu cenu 

usluge treba da bude uračunata cena neophodnog 

materijala za čišćenje u navedenim pozicijama, kao i 

nespecificiranog materijala, cena korišćenja opreme i 

uređaja za čišćenje Depoa knjiga.  

Sve količine i obim poslova po dostavljenim pozicijama 

obavezno proveriti na licu mesta pre dostavljanja 

ponude!  Pre dostavljanja ponude, Ponuđač je 

obavezan da izvrši uvid u prostor koji je predmet JN, 

u terminima koje odredi investitor. Uvid 

predstavnika ponuđača će se posebno evidentirati. 

Ponuda Ponuđača koji ne izvrše uvid u prostor a 

podnesu ponudu, biće ocenjena kao neispravna. 

Naknadni radovi i troškovi se neće priznati od strane 

Fakulteta. 

Obračun će se vršiti po stvarno utvrđenim količinama. 

Svi radovi moraju biti izvedeni obučenom radnom 

snagom za predmetne poslove  i upotrebom prvoklasnih 

sredstava za čišćenje kao i opreme koja će se koristiti. U 

prilogu Ponude obavezno dostaviti spisak 

ponuđenih sredstava za čišćenje sa njihovim 

detaljnim fizičko – hemiskim karakteristikama.  

U slučaju bilo kakvih oštećenja tokom izvođenja 

predmetnih usluga, a koju je oštetio Izvršilac usluga, 

obaveza  Izvršioca  usluga  je da u što kraćem roku i o 

svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio. 

Izvršilac usluga je u obavezi da sprovodi mere 

bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kako bi se sprečile 

povrede na radu lica koja učestvuju u radnom procesu 

kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini dok se vrši 

generalno spremanje i čišćenje Centralnog depoa knjiga! 

  

 

DEPO KNJIGA 
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12.  

Pažljivo usisavanje prašine i čišćenje svih knjiga i 
časopisa koji su smeštene na metalnim policama. 
Čišćenje podrazumeva suvu metodu kako ne bi došlo 
do oštećenja knjiga i časopisa.  
Nakon čišćenja knjiga (i časopisa), iste moraju biti 
vraćene na poziciju na kojima su bile pre tretmana 
(zbog bibliotečkih normativa - nummerus curens)!  
Obračun po m. 

 

 

 

m 7.300 

13.  

Usisavanje prašine i temeljno čišćenje metalnih 
knjižnih polica. Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu 
sa savremenim sredstvima koja nemaju abrazivna 
svojstva, a koja će temeljno odstraniti sve nečistoće na 
svim elementima metalnih polica. Za čišćenje metalnih 
polica treba koristiti sredstvo „Tanet AZ 70“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Nakon čišćenja metalnih polica, preporučuje se 
korišćenje sredstava sa antistatičkim svojstvima. 
Metalne police su izgrađene u segmentima koje su 
međusobno spojene. U depou su postavljene dvostrane 
i jednostrane metalne police visine od 1 do 2,5m. 
 Obračun po m.  

 

 

m 

 

 

7.550 

14.  

Detaljno usisavanje prašine i temeljno brisanje podova. 
Čišćenje podova podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje PVC podova. Za 
ćišćenje podova treba koristiti sredstvo „Green care 
STRIPPER“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. 

 

 

m2 1000 

15.  

Detaljno pranje i brisanje aluminijumske bravarije i 
staklenih površina. Čišćenje aluminijumske bravarije i 
staklenih površina podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje predmetnih 
površina.  Za navedeno čišćenje treba koristiti sredstvo 
„Tanet ECO TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Napomena: Sredstva za čišćenje staklenih površina ne 
smeju imati abrazivna svojstva zbog naknadno 
lepljenih stopsol folija.  
Obračun po m2. m2 125.8 

16.  

Detaljno čišćenje svih prozorskih zastora - 
venecijanera. Čišćenje venecijanera podrazumeva 
vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje predmetnih površina. Za čišćenje 
venecijanera koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. m2 45.5 

17.  

Detaljno čišćenje pokretne trake za prevoz knjiga. 
Pokretna traka je od PVC materijala na metalnoj 
konstrukciji.  Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje PVC i metalnih 
površina. Za čišćenje pokretne trake  treba koristiti 
sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Gabariti  pokretne trake su dužine cca 70m i širine 
0.4m 
Obračun paušalno. pauš 1 
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 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

Напомена: Образац понуде се доставља за сваку партију посебно.  

 

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања 

понуда.     Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи 

_____ дана од дана отварања понуда. 

2. Гарантни рок за извршену услугу: _____ месеци. 

3. Рок извршења услуге: ______ дана. 

 

 

18.  

Detaljno čišćenje furniranih vrata (sa nadgradnim 
delom) Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje predmetnih 
površina.  Za čišćenje furniranih vrata  treba koristiti 
sredstvo „Tanet AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Dimenzije furniranih vrata su: cca 3.61 x 0,97m. 
Obračun po komadu. kom 17 

19.  

Detaljno čišćenje metalnih vrata u depou knjiga. 
Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih površina.  Za 
čišćenje metalnih vrata, koristiti sredstvo „Tanet AZ 
70“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Dimenzije metalnih vrata su: cca 3,21 x 1,57m. 
Obračun po komadu. kom 6 

20.  

Detaljno čišćenje sanitarnih prostorija. U Centralnom 
depou se nalaze dva sanitarna čvora površine po cca 
4,5m2) 
 Čišćenje podrazumeva detaljno pranje i brisanje 
sanitarija (WC šolja, umivaonika, ogledala), kao i 
podnih i zidnih keramičkih pločica.  Za čišćenje 
sanitarnih prostorija treba koristiti sredstvo „Green 
care NATURAL-REINIGER NO. 1 (NEUTRALNO 
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Obračun paušalno. pauš 1 

21.  

Detaljno čišćenje svetlarnika od prašine, paučine i 
drugih nečistoća. U Centralnom depou knjiga nalaze se 
tri svetlarnika dimenzija 46x3,5m, 12x3,5m i 23x3,5m 
Spoljni plašt navedenih svetlarnika su aluminijumski 
portali sa izopan staklom, dok je kod dva  svetlarnika  
unutrašnjost rešena sa elementima od pleksiglasa. 
Za čišćenje svetlarnika koristiti sredstvo „Tanet ECO 
TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika. 
Obračun paušalno. pauš 1 

22.  
Detaljno čišćenje – pajanje celog volumena depoa 
knjiga od prašine i paučine i drugih nečistoća.  
Obračun paušalno. pauš 1 
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R.br. O p i s J.m. Kol. 

Jed. Cena 
bez PDV 

din. 

Ukupna Cena 
bez PDV 

din. 

 

Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka 

neophodnih sredstava za generalno spremanje i usluge 

generalnog čišćenja Centralnog depoa knjiga.  Prostorije 

Centralnog depoa knjga nalaze  se u potkrovlju zgrade 

Filozofskog fakulteta u N.Sadu, Dr Zorana Đinđića 2. U 

Centralnom depou knjiga (površine cca 1000m2)nalazi 

se oko 600.000 knjižnih jedinica.   U konačnu cenu 

usluge treba da bude uračunata cena neophodnog 

materijala za čišćenje u navedenim pozicijama, kao i 

nespecificiranog materijala, cena korišćenja opreme i 

uređaja za čišćenje Depoa knjiga.  

Sve količine i obim poslova po dostavljenim pozicijama 

obavezno proveriti na licu mesta pre dostavljanja 

ponude!  Pre dostavljanja ponude, Ponuđač je 

obavezan da izvrši uvid u prostor koji je predmet JN, 

u terminima koje odredi investitor. Uvid 

predstavnika ponuđača će se posebno evidentirati. 

Ponuda Ponuđača koji ne izvrše uvid u prostor a 

podnesu ponudu, biće ocenjena kao neispravna. 

Naknadni radovi i troškovi se neće priznati od strane 

Fakulteta. 

Obračun će se vršiti po stvarno utvrđenim količinama. 

Svi radovi moraju biti izvedeni obučenom radnom 

snagom za predmetne poslove  i upotrebom prvoklasnih 

sredstava za čišćenje kao i opreme koja će se koristiti. U 

prilogu Ponude obavezno dostaviti spisak 

ponuđenih sredstava za čišćenje sa njihovim 

detaljnim fizičko – hemiskim karakteristikama.  

U slučaju bilo kakvih oštećenja tokom izvođenja 

predmetnih usluga, a koju je oštetio Izvršilac usluga, 

obaveza  Izvršioca  usluga  je da u što kraćem roku i o 

svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio. 

Izvršilac usluga je u obavezi da sprovodi mere 

bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kako bi se sprečile 

povrede na radu lica koja učestvuju u radnom procesu 

kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini dok se vrši 

generalno spremanje i čišćenje Centralnog depoa knjiga! 

  

   

DEPO KNJIGA 
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23.  

Pažljivo usisavanje prašine i čišćenje svih knjiga i 
časopisa koji su smeštene na metalnim policama. 
Čišćenje podrazumeva suvu metodu kako ne bi došlo 
do oštećenja knjiga i časopisa.  
Nakon čišćenja knjiga (i časopisa), iste moraju biti 
vraćene na poziciju na kojima su bile pre tretmana 
(zbog bibliotečkih normativa - nummerus curens)!  
Obračun po m. 

 

 

 

m 7.300   

24.  

Usisavanje prašine i temeljno čišćenje metalnih 
knjižnih polica. Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu 
sa savremenim sredstvima koja nemaju abrazivna 
svojstva, a koja će temeljno odstraniti sve nečistoće na 
svim elementima metalnih polica. Za čišćenje metalnih 
polica treba koristiti sredstvo „Tanet AZ 70“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Nakon čišćenja metalnih polica, preporučuje se 
korišćenje sredstava sa antistatičkim svojstvima. 
Metalne police su izgrađene u segmentima koje su 
međusobno spojene. U depou su postavljene dvostrane 
i jednostrane metalne police visine od 1 do 2,5m. 
 Obračun po m.  

 

 

m 

 

 

7.550   

25.  

Detaljno usisavanje prašine i temeljno brisanje podova. 
Čišćenje podova podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje PVC podova. Za 
ćišćenje podova treba koristiti sredstvo „Green care 
STRIPPER“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. 

 

 

m2 1000   

26.  

Detaljno pranje i brisanje aluminijumske bravarije i 
staklenih površina. Čišćenje aluminijumske bravarije i 
staklenih površina podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje predmetnih 
površina.  Za navedeno čišćenje treba koristiti sredstvo 
„Tanet ECO TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Napomena: Sredstva za čišćenje staklenih površina ne 
smeju imati abrazivna svojstva zbog naknadno 
lepljenih stopsol folija.  
Obračun po m2. m2 125.8   

27.  

Detaljno čišćenje svih prozorskih zastora - 
venecijanera. Čišćenje venecijanera podrazumeva 
vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje predmetnih površina. Za čišćenje 
venecijanera koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. m2 45.5   

28.  

Detaljno čišćenje pokretne trake za prevoz knjiga. 
Pokretna traka je od PVC materijala na metalnoj 
konstrukciji.  Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje PVC i metalnih 
površina. Za čišćenje pokretne trake  treba koristiti 
sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Gabariti  pokretne trake su dužine cca 70m i širine 
0.4m 
Obračun paušalno. pauš 1   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

            Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

 у колони „Јединична цена у динарима без ПДВ” уписати износ  

јединичне цене спремања по м2 без ПДВ; 

 у колони „Укупна цена у динарима без ПДВ“  уписати износ 

укупне цене спремања (збир м2) без ПДВ;  

 на крају уписати укупну понуђену цену (збир) за услуге из 

спецификације, у динарима, са и без ПДВ, и посебно исказати износ 

ПДВ. 

 

29.  

Detaljno čišćenje furniranih vrata (sa nadgradnim 
delom) Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje predmetnih 
površina.  Za čišćenje furniranih vrata  treba koristiti 
sredstvo „Tanet AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Dimenzije furniranih vrata su: cca 3.61 x 0,97m. 
Obračun po komadu. kom 17   

30.  

Detaljno čišćenje metalnih vrata u depou knjiga. 
Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih površina.  Za 
čišćenje metalnih vrata, koristiti sredstvo „Tanet AZ 
70“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Dimenzije metalnih vrata su: cca 3,21 x 1,57m. 
Obračun po komadu. kom 6   

31.  

Detaljno čišćenje sanitarnih prostorija. U Centralnom 
depou se nalaze dva sanitarna čvora površine po cca 
4,5m2) 
 Čišćenje podrazumeva detaljno pranje i brisanje 
sanitarija (WC šolja, umivaonika, ogledala), kao i 
podnih i zidnih keramičkih pločica.  Za čišćenje 
sanitarnih prostorija treba koristiti sredstvo „Green 
care NATURAL-REINIGER NO. 1 (NEUTRALNO 
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Obračun paušalno. pauš 1   

32.  

Detaljno čišćenje svetlarnika od prašine, paučine i 
drugih nečistoća. U Centralnom depou knjiga nalaze se 
tri svetlarnika dimenzija 46x3,5m, 12x3,5m i 23x3,5m 
Spoljni plašt navedenih svetlarnika su aluminijumski 
portali sa izopan staklom, dok je kod dva  svetlarnika  
unutrašnjost rešena sa elementima od pleksiglasa. 
Za čišćenje svetlarnika koristiti sredstvo „Tanet ECO 
TOP“ ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika. 
Obračun paušalno. pauš 1   

33.  
Detaljno čišćenje – pajanje celog volumena depoa 
knjiga od prašine i paučine i drugih nečistoća.  
Obračun paušalno. pauš 1   

  GENERALNO SPREMANJE CENTRALNOG DEPOA KNJIGA U 

ZGRADI FILOZOFSKOG FAKULTETA - UKUPNO: 

Ukupna cena bez PDV-a:  

PDV:  

Ukupna cena sa PDV-a:  
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       НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе 

структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке.  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

 

 

 

IX 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 02- 

Дана: ____.2015. године 

 

 

УГОВОР 
о јавној набавци услуге чишћења централног депоа 

књига  Филозофског факултета 

 

 

 

Закључен у Новом Саду између: 

 

Филозофског факултета, са седиштем у Новом Саду, Улица др Зорана 

Ђинђића бр.2, који заступа проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан  

порески идентификациони број 100237441,   

(у даљем тексту: Факултет) 

 

и 

 ____________________ са седиштем у _____________,  Улица 

_______________ бр.97 коју заступа _____________________________  порески 

идентификациони број __________ , матични број _______________, 

( у даљем тексту: Понуђач). 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Факултет дана 17.9.2015. године Одлуку о покретању јавне  набавке мале 

вредности, услуга чишћења централног депоа књига Филозофског факултета, 

редни број набавке 35/2015; 

- да је Понуђач  дана ______.2015.године доставио понуду број 02-_____, која се 

налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
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- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео  поступак и 

донео Одлуку о додели уговора, дел.бр.02-____ од _____.2015. године и са  

изабраним Понуђачем закључује овај  Уговор. 

 

 

Члан 2. 

Предмет Уговора чини услуга чишћења централног депоа књига 

Филозофског факултета, чија спецификација је одређена у понуди Понуђача 

бр.02-___ од ____.2015. године (попуњава Наручилац),  која је у прилогу 

Уговора и чини његов саставни део. 

 

R.br. O p i s J.m. Kol. 

Jed. Cena 
bez PDV 

din. 

Ukupna Cena 
bez PDV 

din. 

 

Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka neophodnih 

sredstava za generalno spremanje i usluge generalnog čišćenja 

Centralnog depoa knjiga.  Prostorije Centralnog depoa knjga 

nalaze  se u potkrovlju zgrade Filozofskog fakulteta u N.Sadu, 

Dr Zorana Đinđića 2. U Centralnom depou knjiga (površine cca 

1000m2)nalazi se oko 600.000 knjižnih jedinica.   U konačnu 

cenu usluge treba da bude uračunata cena neophodnog 

materijala za čišćenje u navedenim pozicijama, kao i 

nespecificiranog materijala, cena korišćenja opreme i uređaja 

za čišćenje Depoa knjiga.  

Sve količine i obim poslova po dostavljenim pozicijama 

obavezno proveriti na licu mesta pre dostavljanja ponude!  

Pre dostavljanja ponude, Ponuđač je obavezan da izvrši 

uvid u prostor koji je predmet JN, u terminima koje odredi 

investitor. Uvid predstavnika ponuđača će se posebno 

evidentirati. Ponuda Ponuđača koji ne izvrše uvid u 

prostor a podnesu ponudu, biće ocenjena kao neispravna. 

Naknadni radovi i troškovi se neće priznati od strane Fakulteta. 

Obračun će se vršiti po stvarno utvrđenim količinama. Svi 

radovi moraju biti izvedeni obučenom radnom snagom za 

predmetne poslove  i upotrebom prvoklasnih sredstava za 

čišćenje kao i opreme koja će se koristiti. U prilogu Ponude 

obavezno dostaviti spisak ponuđenih sredstava za čišćenje 

sa njihovim detaljnim fizičko – hemiskim 

karakteristikama.  

U slučaju bilo kakvih oštećenja tokom izvođenja predmetnih 

usluga, a koju je oštetio Izvršilac usluga, obaveza  Izvršioca  

usluga  je da u što kraćem roku i o svom trošku otkloni sva 

oštećenja koja je načinio. 

Izvršilac usluga je u obavezi da sprovodi mere bezbednosti i 

zaštite zdravlja na radu kako bi se sprečile povrede na radu lica 

koja učestvuju u radnom procesu kao i lica koja se zateknu u 

radnoj okolini dok se vrši generalno spremanje i čišćenje 

Centralnog depoa knjiga! 

  

   

DEPO KNJIGA 
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34.  

Pažljivo usisavanje prašine i čišćenje svih knjiga i časopisa 
koji su smeštene na metalnim policama. Čišćenje 
podrazumeva suvu metodu kako ne bi došlo do oštećenja 
knjiga i časopisa.  
Nakon čišćenja knjiga (i časopisa), iste moraju biti 
vraćene na poziciju na kojima su bile pre tretmana (zbog 
bibliotečkih normativa - nummerus curens)!  
Obračun po m. 

 

 

 

m 7.300   

35.  

Usisavanje prašine i temeljno čišćenje metalnih knjižnih 
polica. Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima koja nemaju abrazivna svojstva, a koja će 
temeljno odstraniti sve nečistoće na svim elementima 
metalnih polica. Za čišćenje metalnih polica treba koristiti 
sredstvo „Tanet AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Nakon čišćenja metalnih polica, preporučuje se korišćenje 
sredstava sa antistatičkim svojstvima. 
Metalne police su izgrađene u segmentima koje su 
međusobno spojene. U depou su postavljene dvostrane i 
jednostrane metalne police visine od 1 do 2,5m. 
 Obračun po m.  

 

 

m 

 

 

7.550   

36.  

Detaljno usisavanje prašine i temeljno brisanje podova. 
Čišćenje podova podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje PVC podova. Za ćišćenje podova 
treba koristiti sredstvo „Green care STRIPPER“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. 

 

 

m2 1000   

37.  

Detaljno pranje i brisanje aluminijumske bravarije i staklenih 
površina. Čišćenje aluminijumske bravarije i staklenih 
površina podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih površina.  Za navedeno 
čišćenje treba koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Napomena: Sredstva za čišćenje staklenih površina ne smeju 
imati abrazivna svojstva zbog naknadno lepljenih stopsol 
folija.  
Obračun po m2. m2 125.8   

38.  

Detaljno čišćenje svih prozorskih zastora - venecijanera. 
Čišćenje venecijanera podrazumeva vlažnu metodu sa 
savremenim sredstvima za održavanje predmetnih površina. 
Za čišćenje venecijanera koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ 
ili sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun po m2. m2 45.5   

39.  

Detaljno čišćenje pokretne trake za prevoz knjiga. Pokretna 
traka je od PVC materijala na metalnoj konstrukciji.  Čišćenje 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje PVC i metalnih površina. Za čišćenje pokretne 
trake  treba koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Gabariti  pokretne trake su dužine cca 70m i širine 0.4m 
Obračun paušalno. pauš 1   

40.  

Detaljno čišćenje furniranih vrata (sa nadgradnim delom) 
Čišćenje podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim 
sredstvima za održavanje predmetnih površina.  Za čišćenje 
furniranih vrata  treba koristiti sredstvo „Tanet AZ 70“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika.  
Dimenzije furniranih vrata su: cca 3.61 x 0,97m. 
Obračun po komadu. kom 17   
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Члан 3. 

Понуђач  се обавезује се да ће Факултету извршити услугу чишћења 

централног депоа књига Филозофског факултета, у складу са конкурсном 

документацијом, поштујући законске нормативе и правила струке, пажњом 

доброг привредника. 

Понуђач се обавезује да ће извршити предметну услугу сопственом 

опремом и алатом, у складу са Понудом и Конкусрном документацијом, за чији 

квалитет сноси одговорност.  

 

Члан 4. 

Понуђач се обавезује да ће предметну услугу из члана 2. овог Уговора 

извршити у року од ______ дана (обавезно уписати број дана) од дана 

обострано потписаног Уговора.   

 

Члан 5. 

Понуђач се обавезује да ће у случају наступања околности које 

успоравају  или онемогућавају извршење посла, одмах обавестити  Наручиоца. 

Уколико у току извршења предметне услуге дође до потребе извођења 

накнадних и непредвиђених радова, Понуђач  може приступити радовима, 

односно извршењу услуге тек након добијања писмене сагласности Наручиоца. 

Понуђач се обавезује да ће у току извршења услугеб поштовати кућни 

ред Факултета. 

 

41.  

Detaljno čišćenje metalnih vrata u depou knjiga. Čišćenje 
podrazumeva vlažnu metodu sa savremenim sredstvima za 
održavanje predmetnih površina.  Za čišćenje metalnih vrata, 
koristiti sredstvo „Tanet AZ 70“ ili sredstvo ekvivalentnih 
karakteristika.  
Dimenzije metalnih vrata su: cca 3,21 x 1,57m. 
Obračun po komadu. kom 6   

42.  

Detaljno čišćenje sanitarnih prostorija. U Centralnom depou 
se nalaze dva sanitarna čvora površine po cca 4,5m2) 
 Čišćenje podrazumeva detaljno pranje i brisanje sanitarija 
(WC šolja, umivaonika, ogledala), kao i podnih i zidnih 
keramičkih pločica.  Za čišćenje sanitarnih prostorija treba 
koristiti sredstvo „Green care NATURAL-REINIGER NO. 1 
(NEUTRALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE“ ili sredstvo 
ekvivalentnih karakteristika.  
Obračun paušalno. pauš 1   

43.  

Detaljno čišćenje svetlarnika od prašine, paučine i drugih 
nečistoća. U Centralnom depou knjiga nalaze se tri 
svetlarnika dimenzija 46x3,5m, 12x3,5m i 23x3,5m Spoljni 
plašt navedenih svetlarnika su aluminijumski portali sa 
izopan staklom, dok je kod dva  svetlarnika  unutrašnjost 
rešena sa elementima od pleksiglasa. 
Za čišćenje svetlarnika koristiti sredstvo „Tanet ECO TOP“ ili 
sredstvo ekvivalentnih karakteristika. 
Obračun paušalno. pauš 1   

44.  

Detaljno čišćenje – pajanje celog volumena depoa knjiga od 
prašine i paučine i drugih nečistoća.  
Obračun paušalno. pauš 1   

  GENERALNO SPREMANJE CENTRALNOG DEPOA KNJIGA U 

ZGRADI FILOZOFSKOG FAKULTETA - UKUPNO: 

Ukupna cena bez PDV-a:  

PDV:  

Ukupna cena sa PDV-a:  
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Члан 6. 

Понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока који износи ______ 

месеци (уписати трајање гарантног рока) од дана извршене услуге, на 

писмени позив Наручиоца у најкраћем могућем року отклони уочене недостатке 

квалитета извршене услуге, без додатног фактурисања, односно обрачуна 

накнадних трошкова.  

Уколико су недостаци из претходног става настали насилним 

коришћењем намештаја и опреме или вишом силом, Понуђач није у обавези да 

исте отклони о свом трошку. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност Уговора износи 

________ динара (износ уписује Понуђач) без урачунатог пореза на додату 

вредност, односно _________ динара са урачунатим порезом на додату 

вредност. 

 

Члан 8. 

Наручилац ће платити Понуђачу цену за уговорену и извршену  услугу 

по спецификацији из члана 2. овог Уговора максимално у року од 45  дана  

након окончаног посла, односно обострано потписаног Записника о 

примопредаји услуге, који ће потписати овлашћени представници Факултета и 

Понуђача. 

 

 

 

Члан 9. 

 Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те 

Понуђач  не може ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети 

на неко друго правно или физичко лице. 

 

Члан 10. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за 

обе уговорне стране. 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле и 

да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

  

 

          За Понуђача      За  Филозофски факултет 

 

 

        _________________                                                _______________________ 

 

                                                       Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан 
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X 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

Саглано члану 88. став 1. Закона, понуђач ________________________(навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде.  

  

  

Датум:____________                                                 Потпис овлашћеног лица 

Место:____________                        М.П                                   ______________ 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  

 

 

 

 

 

 

 

Р.б.  
  

Врста трошкова  

Износ трошкова у динарима  

1      

2    
  

3    
  

4    
  

5    
  

6    
  

7    
  

8    
  

 
Укупно без ПДВ-а 

   

 
Укупно са ПДВ-ом 
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XI 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

     под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

    

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Поглавље Назив поглавља 

I 
Општи подаци о јавној набавци: 

2 

II 
Подаци о предмету јавне набавке: 

3 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке:  

9 

IV 
Упутство понуђачима како да сачине понуду: 

22  

V 
Изјаве: 

31 

VI 
Подаци о понуђачу: 

40 

VII 
Образац понуде: 

41 

VIII 
Образац структуре понуђене цене: 

50 

IX 
Модел уговора: 

53 

X 
Образац трошковника припреме понуде: 

58 

XI 
Образац изјаве о независној понуди: 

59 

 

Укупно страница: 60. 

 

 

НАПОМЕНА:  
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију 

детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и 

објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована 

лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца 

кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 

конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са Законом, дужан   

да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца.  

 


