1)
Природњачки музеј
Београд
Исправка стране 22. Конкурсне документације у складу са постављеним захтевом за додатне
информације, појашњења и одговоре на постављена питања према Наручиоцу.
(Одговор на захтев за додатне информације, појашњења и одговоре бр. 1542 од 15.11.2017.
постављен на Портал 15.11.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(деловодни број 7/1457 од 31.10.2017.)

Јавна набавка м а л е в р е д н о с т и : извршење услуге физичко-техничког обезбеђења објеката
имовине, опреме са противпожарном заштитом -79710000; Услуга обезбеђења у
Природњачком музеју, Његошева 51; и галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5;

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(деловодни број 7/1448 од 31.10.2017.)

Београд 2017.
Јавна набавка мале вредности

2)
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012; 14/2015;
68/2015.), у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/1448 од
30.10.2017. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7/1449 од 30.10.2017.
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга физичко-техничког обезбеђења објеката
имовине, опреме са противпожарном заштитом [навести предмет јавне набавке] ЈН
бр.7/1448 од 31.10.2017. [навести редни број јавне набавке]
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
III
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Страна
3
3

3
IV
IV

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
6
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности
Изјава подизвођача о испуњавања услова из члана 75. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности
Упутство понуђачима како да сачине понуду

12
13

14-18

V
VI
VII
VIII
IX
X
X
X
Прилог
конкурсној
документацији

Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Референтна листа
Изјава –(статус/стечај/ликвидација)
Изјава- (приватизација)
Позив за подношење понуда

Напомена:Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне
документације и укупан број страна конкурсне документације.
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18
22
25
24
25
26
27
1-2

22)
ИСПРАВКА СТРАНЕ 22VII МОДЕЛ УГОВОРА
о пружању и коришћењу услуга физичког обезбеђења објеката и опреме са
противпожарном заштитом
Закључен у Београду, дана _____________ године између:
1. Природњачки музеј, са седиштем у Београду, улица Његошева 51, кога заступа директор др
Милан Пауновић (у даљем тексту: наручилац), ПИБ; 100153979; МАТ 07010010; шифра
делатности 91.02
и
2. _________________________ са седиштем у Београду, ул. _____________________бр.
_______ кога заступа ___________________________________ _____________(у даљем тексту:
Извршилац услуге) порески идентификациони број _____________________________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, у складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/2012; 14/2015; 68/2015-у даљем тексту Закон), а на основу
позива за подношење понуда, за набавку услуге вршења физичко техничког обезбеђења
имовине, спровео поступак јавне набавке 7/1448/2017. (број набавке).
- да је пружалац услуге ______________ године доставио понуду број _____________ од
_________2017. која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
- да понуда пружаоца услуга у потпуности одговара траженим карактеристикама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора,
- да је наручилац у складу са Законом, а на основу понуде извршиоца услуга и одлуке о
додели уговора бр.____________ од ___________ године, изабрао извршиоца услуга за
пружање услуге обезбеђења.
Члан 2.
Предмет уговора је пружање услуге физичко-техничког обезбеђења објеката имовине, опреме
са противпожарном заштитом, одређеног у спецификацији понуде која је саставни део овог
уговора, на основу које су се уговорне стране споразумеле да пружалац услуге пружи
кориснику услуге физичкo-техничко обезбеђење објеката и имовине, опреме са
противпожарном заштитом, укупна површина око 1839, 80 квм.
Структура (површина) зграда, које су предмет извршења предметне услуге је: По+Пр+П1.
зграда површине око 803 квм и структура По+Пр+П1+П2 (котларница и депо са збиркама)
друге зграде површине од 792,18 квм у Његошевој 51; и зграда Галерије на Келемегдану,
површина од око 180 квм, Мали Калемегдан 5, сопственом радном снагом и опремом током 24
часа. Званична адреса Природњачког музеја Његошева 51;
1)
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу у складу са позитивним прописима за
област пружања услуге физичко-техничког обезбеђења објеката имовине, опреме са
противпожарном заштитом, у Његошевој 51; и Галерији на Калемегдану, током 24 часа, у
складу са позитивним прописима за пружање те врсте услуга;
2)
под обавезно обезбеђеним објектима сматра се и простор на коме се налази ти објекти и
чине њихов саставни део, као и пратећи објекти који су у функцији тих објеката;
3)
контролише лица која улазе у објекте Наручиоца (узима личне податке име и
презиме лица) и уноси их у књигу опажања и најављује их запосленима код Наручиоца, све
важније догађаје уписује у књигу опажања;
4)
забрана улаза у објекте сваког лица које би ометало рад, угрожавало живот
запослених у Музеју и странака или угрожавало имовину Музеја;
5)
забрана уношења оружја и других опасних материја или предмета;
6)
по потреби вршење претреса лица и/или ствари по упутству;
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7)
забрана неовлашћеног уношења и изношења музејских збирки, ситног инвентара,
друге опреме и материјала;
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