
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 1604/1 

Датум: 23.04.2015. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши  

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, 

ОСВЕТЉЕЊА, СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И ТРАФО 

СТАНИЦЕ, СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ,  У ОБЈЕКТУ ЕКОНОМСКОГ 

ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

1. У поглављу III (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга), 

одељак 3.6. Рок извршења, на страни 6 од 44,  мења се следећа реченица: 

«Рок за израду пројектно-техничке документације је 50 календарских дана, почев од 

дана увођења у посао, осим дела везаног за трафо станицу који мора бити завршен у 

року од 10 дана и предаје се као Извод из пројекта», 

тако да гласи: 

«Рок за израду пројектно-техничке документације је 50 календарских дана, почев од 

дана увођења у посао». 

 

 2. У поглављу III (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга), 

одељак Техничка спецификација, у оквиру ставке «Обим и садржај пројекта», на 

страни 10 од 44,  мења се тачка 4: 

«Пројекат треба да буде готов најкасније до 50 дана од дана прихватња понуде, осим 

дела везаног за ТС који мора бити завршен у року од 10 дана и предаје се као Извод из 

пројекта», 

тако да гласи: 

«Пројекат треба да буде готов најкасније до 50 дана од дана прихватња понуде». 

 

3. У поглављу V (Упутство понуђачима како да сачине понуду), одељак 5.9. Начин и 

услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост 

понуде, у тачки 5.9.2. Захтев у погледу рока важења понуде, на страни 20 од 44, мења 

се следећа реченица:  

«Понуђач је дужан да услугу израде пројектно-техничке документације заврши у року 

од 50 календарских дана од дана потписивања уговора, с тим да део везан за трафо 

станицу мора бити завршен у року од 10 дана и предаје се као Извод из пројекта», 

тако да гласи: 

«Понуђач је дужан да услугу израде пројектно-техничке документације заврши у року 

од 50 календарских дана од дана потписивања уговора». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. У поглављу VII Модел уговора, на страни 33 од 44, мења се члан 3.  

«Рок извршења услуге је 50 дана од дана потписивања уговора, с тим да део пројектно – 

техничке документације који је везан за трафо станицу мора бити завршен у року од 10 

дана и предаје се као Извод из пројекта»,  

тако да гласи: 

«Рок извршења услуге је 50 дана од дана потписивања уговора». 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу „Стране 6, 10 и 20 од 33“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Број ЈН 02/2015 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

         3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Контрола услуга се врши од стране Комисије за примопредају пројектно-техничке 

документације (коју чине два представника Наручиоца и један представник Извођача). 
 
 

3.6 РОК ИЗВРШЕЊА 

 

Рок за израду пројектно-техничке документације је 50 календарских дана, почев од 

дана увођења у посао. 
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- Ручног јављача пожара  
- Детектора пламена  
- Алармне сирене 

42. Централа за дојаву пожара треба да има осам затворених детекторских линија 
(петљи), са могућношћу проширења. 

43. Потребно је да ПП централа активацијом детектора у евакуационом степеништу 
укључи звучну сигнализацију пожара, искључи вентилацију и затвори ПП клапне, 
спустити лифтове у приземље и блокирати даљи рад. 

44. ПП централа треба да активира извршне функције за системе који треба да се 
активирају у случају дојаве пожара. 

14. Централа треба да има 5 релејна безнапонска излаза за деловање на системе 
вентилације, ПП клапне, отварање отвора за одимљавање у евакуационом степеништу, 
спуштање лифта у приземље и алармне сирене. Централа се напаја напоном 220V, 50 
Hz из разводног ормана са посебног струјног круга. У случају испада овог напона 
располаже резервним извором напајања (уграђене акумулаторске батеријаме које 
обезбеђују аутономију система минимално 72 часа у мирном режиму и 0,5 часова у 
алармном режиму. 

45. Предвидети да се инсталације воде по кабловским регалима постављеним у 
ходницима објекта, а кроз учионице, кабинете и остале просторије, кроз HF цеви у 
зиду испод малтера. 
46. Пројектом дати детаљан предмер и предрачун радова и опреме за 
електроенергетске и телекомуникационе инсталације, осветљење и сигналне 
инсталације - дојава пожара. 
 

ОБИМ И САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

1. Пројекат треба да садржи све елементе сагласно Закону о планирању и изградњи, 

узимајући у обзир важећу техничку регулативу. 

2. Пројекат треба својим текстуалним и графичким прилозима да омогући набавку, 

уградњу и повезивање опреме. 

3. Пројекат треба урадити тако да се радови који су предмет пројектовања могу 

изводити сегментно, односно по етажама, без утицаја на функционисање објекта. 

4. Пројекат треба да буде готов најкасније до 50 дана од дана прихватња понуде. 

5. Пројекат треба доставити у 4 примерка у штампаном формату, као и 

електоронску верзију истог. 
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Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4) понуђачу који ће издати рачун,  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

5.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12) рачунајући од дана 

уредно примљене фактуре за извршене услуге (потврђене од стране наручиоца и 

понуђача).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено.  

 

5.9.2. Захтев у погледу времена извршења услуге 

Понуђач је дужан да услугу израде пројектно-техничке документације заврши у року 

од 50 календарских дана од дана потписивања уговора. 

Понуђач се обавезује да предметне услуге обавља ажурно и квалитетно, у свему према 

важећим законским прописима и професионалним стандардима. 
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Члан 2. 

Цене услуга које чине предмет уговора утврђене су у понуди Пружаоца услуге из члана 

1. овог Уговора и износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ___________ са 

ПДВ-ом. 

Цене  су коначне (фиксне) тј. важеће до комплетне реализације Уговора. 

 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом. 

 

У цену су урачунати цена предмета јавне набавке, као и сви припадајући трошкови 

везани за пружање предметних услуга.  

 

Члан 3. 

Рок извршења услуге је 50 дана од дана потписивања уговора. 

 

Члан 4. 

Израда пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и 

трафо станице, са техничком контролом врши се за објекат Економског факултета 

Универзитета у Београду, улица Каменичка бр 6. 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге се обавезује да ће послове из члана 1. овог уговора обављати у 

потпуности према правилима професије, стручно и квалитетно, у складу са позитивним 

прописима. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да по испостављеном рачуну, уплату изврши у року од _______ 

дана, уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.__________________________ код 

_________________ банке. 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге је обавезан да у моменту закључења уговора о јавној набавци 

наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду: 

- бланко сопствене менице са потврдом банке о извршеној регистрацији менице 

(оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), оригинални или 

оверени картон депонованих потписа и припадајуће меничнo овлашћење, као 

финансијску гаранцију на име доброг извршења посла. Менично овлашћење уз 

меницу, мора да гласи на износ од 10% од уговорене вредности , без ПДВ-а и 

мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени 

лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 

111/2009-др.закон и 31/2011). 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

или 

 

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и платива на први позив у 

висини од 10%, без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком 

важења још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност финансијске гаранције мора да се продужи. 
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