РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

НАБАВКА
добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против
пожарне опреме

НАБАВКА БРОЈ 5/2021

члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се
Закон не примењује -

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1. Место и начин испоруке добара
Добра садржана у понуди морају бити испоручена, монтирана, повезана и пуштена у
рад у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за ту врсту добара, односно по
техничком опису који је саставни део ове конкурсне документације, у коме су садржане
карактеристике одређених добара, карактеристике материјала и опреме која се уграђује и позиви на
одговарајуће стандарде за извођење истих.
Карактеристике и квалитет понуђених добара и опреме која се испоручују и уграђује, мора у
свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у обрасцу понуде или у
техничкој документацији, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту производа и другим
когентним позитивним прописима, важећим домаћим стандардима за ту врсту услуге
Сва добра и опрема се уграђују у складу са упутствима произвођача.
Понуђач одговара за квалитет добара у гарантном року произвођача.
Опрема се мора испоручити, монтирати, повезати и пустити у рад, на начин одређен
прописима за одређена добра, упутствима произвођача и налозима лица за стручни надзор.
Понуђач је у обавези да, поступајући са пажњом доброг стручњака, предвиди и у цену
из понуде урачуна све технички неопходне, а у позицијама непоменуте послове, и све услуге и
сав материјал, који су неопходни да би се у целости и квалитетно реализовала одређена
назначена позиција из обрасца понуде.
Испорука и уградња опреме и материјала се врши
избеглице и миграције, и то:
Р.бр.

franco следећим објектима Комесаријата за

Објекат

Локација центра

1.

Комесаријат за избеглице и миграције

Народних хероја 4, 11070 Нови Београд

2.

Комесаријат за избеглице и миграције

Гаврила Принципа 16, 11000 Београд

3.

Прихватни центар (Миксилиште)

Гаврила Принципа 15, 11000 Београд

4.

Прихватни центар

Блат бб, 17540 Босилеград

5.

Прихватни центар

Радничка 2, 17500 Врање,

6.

Прихватни центар

Индустријска зона ББ, 17520 Бујановац

7.

Прихватни центар

Васе Смајевица 2, 17523 Прешево

8.

Прихватни центар

Насеље 4. километар, Бериловачки пут бб, 18300
Пирот

9.

Прихватни центар

Димитровград, Софијска бб

10.

Прихватни центар

Шикара ББ, 25000 Сомбор

11.

Прихватни центар

Тополски пут бб, 23300 Кикинда

12.

Прихватни центар

Потез Тукугарница, 24000 Суботица,

13.

Прихватни центар

Немањина 130, 11500 Обреновац

14.

Прихватни центар

Принциповац ББ, 22240 Шид

15.

Прихватни центар

Мотел Адашевци, 22244 Шид – Адашевци

16.

Прихватни центар

Босилеград

17.

Прихватни центар - ШИД

Јанка Веселиновића бр. 15 22240 Шид

18.

Пландиште

Војводе Путника бр. 50 Пландиште

19.

Прихватни центар

Дечије одмаралиште Дивљана, 18310 Бела Паланка

20.

Центар за азил Бања Ковиљача

Народни фронт бб, 15316 Бања Ковиљача

Сва испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад се мора вршити од стране стручног и
оспособљеног особља, које испуњава прописане услове за обављање одређених врста монтаже, уз
примену свих прописаних мера безбедности и здравља на раду.
Контролу обима и квалитета испоруке добара у име наручиоца ће вршити лице које је
наручилац одредио. Понуђач је у обавези да поступа по налозима стручног надзорника, издатим у
складу са прописом и уговором о набавци добара.
Понуђач је дужан:
- да сва добра испоручи у складу са принудним прописима, техничким нормативима и
стандардима за одређену врсту добара и техничком документацијом и са одговарајућом стручном
радном снагом која испуњава прописане услове;
- води посебну прописану документацију и евиденцију у току испоруке, монтаже и
пушатања у рад добара, а нарочито за предузете превентивне мере заштите, као и друге мере, ако је
то предвиђено позитивним законским и другим прописима;
- да са пажњом доброг стручњака изведе повезивање и пуштање у рад добара, на начин којим
се не ремети у знатној мери живот корисника у просторијама у којима се врши повезивање добара
односно у најмањој могућој мери угрожава функција објеката и у време одређено у конкурсној
документацији јавне набавке;
- приликом испоруке, монтаже, повезивања и пуштања у рад добара води рачуна да не дође
до оштећења објекта или материјала на коме се добра монтирају. Сву штету, причињену било услед
непажње у раду или услед грубе непажње или намере лица за које он одговара, понуђач је дужан да
накнади наручиоцу;
- да испоруку добара изводи у складу са усменим или писаним налогом овлашћеног лица
Наручиоца;
- да се придржава прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду и других
когентних прописа из области грађења;
- спроведе координацију у монтажи и повезивању добара чиме се избегавају сметње у раду и
непрописна одступања;
- да угради материјал и опрему, која мора одговарати стандардима, принудним прописима и
захтеваним карактеристикама и за који поседује прописану документацију;
- да по окончању испоруке, монтаже, повезивања и пуштања у рад добара, приликом
примопредаје добара, наручиоцу преда све извештаје о испитивањима, атесте и сертификате и упутства
за употребу;
- да по завршетку прегледа и испита изведене послове, и да потребне исправке изврши пре
преузимања добара од стране Наручиоца, односно да у року остављеном од стране комисије за
примопредају отклони утврђене недостатке;
- да изврши обуку особља за безбедан и сигуран рад са опремом
- након напред извршених радова од стране Понуђача, исти је у обавези је да достави
Наручиоцу уредно попуњене радне налоге о извршеним радовима на објектима и оверене од стране
овлашћеног лица Наручиоца на том објекту, као и да у року од 10 дана од дана завршетка пружених
услуга се доставе два примерка стручних извештаја о пруженим услугама
- Преглед громобранске инсталације подразумева:
 мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског
пражњења
 проверу свих проводника у громобранској инсталацији
 проверу електричног контнуитета у громобранској инсталацији
 проверу уређаја за заштиту од пренапона
 проверу да ли се дејство громобранске инсталације променило после реконструкције објеката или
његових инсталација (на основу чл. 36 и 40. Закона заштите од пожара и чл. 15 и 16. Правилника о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења Сл. лист СРЈ бр. 11/96) .
- Преглед електро-инсталације подразумева
Испитивање отпора уземљења електро-инсталације, односно мерење отпора заштитног струјног
круга по м2 и издавање стручног налаза по једном објекту (на основу чл. 36 и 40. Закона заштите од
пожара; чл. 24. Закона о заштите на раду; чл. 118 и 119. Правилника о општим мерама заштите на
раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за радни простор и на
радилиштима Сл. гласник СРС бр. 21/89 и чл. 189 и 191. Правилника о техничким нормативнима за
електричне инсталације ниског напон Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88)

- Преглед противпаничне расвете подразумева
Проверу исправности и вођење евиденције противпаничне расвете и АКУ батерија (на основу чл. 36.
и 40. Закона о заштити од пожара и чл. 109. и 120. Правилника о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског наона Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88 и Сл. лист СРЈ 28/95)
- Редован периодични шестомесечни контролни преглед система за аутоматско алармирање и
дојаву пожара
Периодичан шестомесечни преглед стабилног система за дојаву пожара, по чл.36, 40 и 43 Закона о
заштити од пожара, (Сл.гл.РС 111/2009),према Правилнику о посебним условима које морају
испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и
уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“ бр. 52/15) члановима 6,
26, 27, 28, 29, 30, 31; чл. 72 и 73 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за
дојаву пожара (Сл. лист СРЈ 87/93), и стандардима СРПС ИСО 17020; СРПС ЦЕН/ТС 54-14; СРПС
ЕН 60079-29-2/АЦ СРПС ЕН 60079-29-2, уз вођење прописане евиденције контролне књиге
сервисирања и књиге догађаја, израда плана алармирања и узбуњивања за поступање запослених у
случају аларма на дојавној ПП централи, упутство за руковање са против пожарном централом као и
обука запослених за руковање са ПП централом.
Услуга редовног контролног прегледа апарата за почетно гашење пожара, хидраната и
хидрантске опреме
шестомесечни контролни преглед апарата за почетно гашење пожара, у складу са чланом 43.
Закона о ЗОП, (Сл.гласник РС 111/2009), члановима 5,21,22,23,24,25 Правилника о посебним
условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (’’Сл
гласник РС’’ бр. 52/15) и СРПС ИСО 17020 ; БС 5306- 3:2009
шестомесечна контрола хидрантске инсталације и опреме са мерењем притиска и проточног
капацитета (спољни и унутрашњи хидранти ), у складу са чланом 43. Закона о ЗОП, (Сл гласник
РС 111/2009) , Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (Сл. лист СФРЈ 30/91), члановима 4,11,15,16,17,18,19, 20 Правилника о посебним
условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожараи инсталација посебних система (’’Сл
гласник РС’’ бр. 52/15) ,СРПС ИСО 17020 и СРПС ЕН 671-3
по потреби, захтеву и писаном одобрењу наручиоца пуњење апарата за почетно гашење
пожара, замена и уградња неопходних резервних делова и потрошног материјала,
и други послови и радње по позиву Наручиоца и писаном одобрењу који се требају извршити, а
који су неопходни за исправно функционисање апарата за почетно гашење пожара, опреме и
хидрантске инсталације.








2. Рок испоруке добара је максимум 10 дана од дана достављања усменог или писаног налога
овлашћеног лица Наручиоца о чему ће се понуђач изјаснити.
3. Гаранција квалитета добара:
Гаранција за квалитет достављених добра је произвођачка.

ТАБЕЛА I
АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ОРМАРИЋА ЗА СМЕШТАЈ АПАРАТА

Ред.
број

Јединица
мере

ДОБРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Апарат за почетно гашење пожара типа CO2-5
Апарат за почетно гашење пожара типа S9A
Апарат за почетно гашење пожара типа S6A
Апарат за почетно гашење пожара типа S3A
Апарат за почетно гашење пожара типа S2A
Ормарић за ПП апарата типа S6A, празан (стаклена вратанца)

ком
ком
ком
ком
ком
ком

7.

Ормарић за ПП апарата типа S9A, празан (стаклена вратанца)

ком

ТАБЕЛА II
ХИДРАНТСКA ОПРЕМA
Ред.број

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ДОБРА

Орман за зидни хидрант (празан са стакленим
вратима
Орман за зидни хидрант (празан са металним
вратима
Надземни
спољни
хидрантски
ормар
(са
припадајућом опремом – једноделни метални)
Хидрантски ормар за надземни хидрант без опреме
(једноделни метални)
Подземни
спољни
хидрантски
ормар
са
припадајућом опремом (хидрантски наставак Б/2Ц,
2 x хидрантско црево, 2 x млазница, "Т" кључ, кључ
"АБЦ", кључ "Ц")
Хидрантски ормар за подземни хидрант без опреме
Стабилна спојка fi 52mm UN,SN
Слепа спојка fi 52mm
Хидрантски кључ “АБЦ“
Хидрантски вентил fi 52mm Al
Хидрантски кључ “Ц“
Хидрантска млазница, обична fi 52mm
Хидрантско црево тревира fi 52mm L= 15m
Хидрантски наставак Б/2Ц
"Т" кључ

Јединица мере

ком
ком
ком
ком

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

ТАБЕЛА III
ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ХИДРАНАТА И ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ

Ред.број

1.
2.
3.

УСЛУГА

Сервисирање против пожарних апарата
Испитивање хидрантске опреме
Испитивање против пожарних апарата на хладни
водени притисак (ХВП)

Јединица мере

ком
ком
ком

ТАБЕЛА IV
ПУЊЕЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Ред.број

ДОБРА

Јединица мере

1.
2.
3.
4.

Пуњење PPA, тип’’S’’1 ,2 , 3
Пуњење PPA, тип„S“ - 6, 9,12
Пуњење PPA,тип„S“ -50
Пуњење PPA, тип CO 2 - 5 kg,10kg

ком
ком
ком
ком

5.

Пуњење бочица CO2 за S - 1, 2 , 3

ком

6.

Пуњење бочица CO2 за S - 6, 9, 12

ком

ТАБЕЛА V
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ,ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРЕДСТАВА ЗА АПАРАТЕ ЗА
ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТЕ, СА УГРАДЊОМ
Ред.број

ДОБРА

Јединица мере

1.
2.
3.
4.

Заптивач капе S-1,2,3, 6,9,12 Vat.Tod, Paš.
Гумено црево S-6,9,12 Vat, Tod , Paš.
Гумено црево S-6,9,12 Past.
Млазница S-6,9,12 Vat

ком
ком
ком
ком

5.

Пиштољ млазница са ручком S-6,9,12 Past

ком

6.

Млазница S-1,2,3 пластична

ком

7.

Млазница S-1,2,3 метална

ком

8.

Гумено црево CО2-5

ком

9.

Млазница CО2-5

ком

10.

Фибер CО2-5

ком

11.

Осигурач са алком S - 1,2,3,6,9,

ком

12.

Индикаторски манометер за ПП апарате под
сталним притиском

ком

13.

Бочица CО2 за класичне ПП апарате типа S6,9

ком

14.

Вирбла хидрантског вентила

ком

15.

Плочасти дихтунг хидрантског вентила

ком

16.

Конусни дихтунг спојке

ком

17.

Точкић хидрантског вентила

ком

18.

Гас CО 2 - по кг

19.

Прах „S“ - по кг

20.

Зидни носач за ПП апарат

кг
кг
ком

TAБЕЛА VI
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Ред.број

УСЛУГА
Испитивање инсталација и уређаја за откривање и
дојаву пожара
Обука запослених за руковање и коришћење
уређаја за откривање и дојаву пожара

1.
2.

Јединица мере

ком
ком

TAБЕЛА VII
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ
ПОЖАРА, СА УГРАДЊОМ:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА
Унутрашња сирена
Ручни јављач пожара адресибилни
Оптички детектор дима адресибилни (уметак)
Термички детектор адресибилни (уметак)
Кабл 1x2x0.8mm
Кабл 3x1.5mm
Кабл JH(ST)H 1x2x0.8
Каналица 25x25 бела
Каналица 25x25 бела халогенфрее (безхалогена)
Акомулаторска батерија, 12V-1,3Ah
Акомулаторска батерија, 12V-2,3Ah
Акомулаторска батерија, 12V-7Ah
Акомулаторска батерија, 12V-18Ah
Паралелни индикатор
Подножје оптичког детектора дима
Подножје термичког детектора дима

TAБЕЛА VIII

ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВ ПАНИК РАСВЕТЕ

Јед.мере
ком
ком
ком
ком
м
м
м
м
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Ред.број

1.

Јединица мере

УСЛУГЕ

Испитивање против паник расвете и издавање
стручног извештаја о извршеном испитивању

Објекат

TAБЕЛА IX
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НАБАВКА, (ЗАМЕНА) МОНТАЖА ПРОТИВ ПАНИК
СВЕТИЉКИ

1.

2.
3.
4.
5.

Јединица мере

УСЛУГЕ

Ред.број

Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке типа ЛЕД
са аутономним извором напајања , батеријом (време активне
експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 3ч )
Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке са
аутономним извором напајања, типа: Смерна за директну
монтажу на плафон или спуштени плафон (време активне
експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 1 ч )
Кабл 3 x1,5 x 2мм са полагањем
Каналице 16x16мм са полагањем
Каналице 25x16мм са полагањем

ком

ком
м
м
м

ТАБЕЛА X
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ
Р.бр.
1.
2.

Јединица мере

ДОБРА
Испитивање електричних инсталација у објекту
Испитивање громобранских инсталација на објекту

Р.О.
спуст

ТАБЕЛА XI
РАДОВИ - ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Р. бр.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ(по потреби и позиву наручиоца)

1.

Ванредни радови- Интервенције

2.

Транспортни трошкови у случају интервенција

3.

Обележавање путева евакуација и места за ПП апарате (ознакама
у боји, самолепљиве)

Јединица мере
рсд/радни час
сервисера

Потпис овлашћеног лица
________________________

рсд/ км
ком

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Дозволе надлежних органа
Понуђач је дужан да достави следећа докумената:
1. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке Решење Министарства унутрашњих послова којим се понуђачу дозвољава обављање
послова сервисирања ПП апарата, хидраната и хидрантске мреже.
2. Фотокопија важеће потврде издате од стране Акредитационог тела Србије да испуњава
услове из ‘’Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица, која
добијају овлашћење за обављање контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и
инсталација посебних система’’ (Сл. гласник РС бр.52/2015 и 59/2016)

Кадровски капацитет
Наручилац захтева да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - да у моменту
подношења понуде има запослена лица у радном односу на одређено или неодређено, ЗА ЦЕО
ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА, следећих стручних квалификација:
1. Важећа дозвола надлежног државног органа (Министарства унутрашњих послова) или
решење о акредитацији издато од стране Акредитационог тела Србије за обављање
делатности контролног прегледа и испитивања противпожарних апарата, хидраната и система
за аутоматско алармирање и дојаву пожара
2. Најмање по два осведочена контролора техничке струке, за сваку област контролисања. Као
доказ доставити списак осведочених контролора од стране АТС-а и њихове МА обрасце (
Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су
запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно, у
складу са важећим Законом о раду (ЈМБГ - не треба да се види у складу са Законом о
заштити података о личности)
3. За испитивање громобранске, електроинсталације и инсталације противпаничне расвете
потребно је да правно лице има најмање једног електроинжењера са лиценцом 350
4. Да правно лице поседује лиценцу за израду главног пројекта Заштите од пожара и најмање
два инжењера техничке струке са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара
5. Да правно лице поседује лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера
заштите од пожара за делатност аутоматске дојаве пожара и аутоматског гашења пожара
6. Да правно лице има најмање једног електро инжењера са лиценцом за извођење и
пројектовање аутоматске дојаве и гашења пожара Б1 и Б2 и најмање једног машинског
инжењера са лиценцом за извођење и пројектовање система за гашење пожара Б1.
Доказ:
Понуђач је обавезан да достави документацију која је наведена од тачке 1 закључно са тачком 6

Технички капацитет
Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетом,
ако поседује у свом власништву или закупу следеће:
а)

2 (два) возила за обављање послова сервисирања ПП апарата и хидраната

Доказ:

уговор о лизингу или закупу са копијом собраћајне дозволе или копија саобраћајних
дозвола у власништву, копија важећих полиса осигурања.
-

Пословни капацитет
1.Сертификат SRPS ISO 9001:2015 o усаглашености система менаџмента квалитетом у области
услуга заштите од пожара,
2. Сертификате према захтевима SRPS ISO 14001:2015 (Систем заштите животне средине) у области
услуга заштите од пожара,
Доказ:
Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:
Копије важећих сертификата SRPS ISO 9001:2015 на српском језику
и SRPS ISO 14001:2015 (Систем заштите животне средине) у области услуга заштите од
пожара, издат од акредитованог сертификационог тела (Акредитационо тело Републике
Србије)
*сертификат мора бити важећи
**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај услов мора испунити и подизвођач.
***Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У поступку број Н 5/2021 чији је предмет набавка добара за противпожарну заштиту са уградњом и
сервисирањем против пожарне опреме дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Датум:

Потпис овлашћеног лица

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број текућег рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Рок и начин плаћања:

Место пружања предметне набавке

.
Плаћање ће се извршити након извршене услуге а
у року од 15 дана, од дана испостављања фактуре,
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, свака
достављена факутра мора да садржи број и датум
закључења Уговора.
Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши
регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и
на основу расположивих финансијских средства из
уговора, у Централном регистру фактура који се води
код Управе за трезор у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају Централног регистра фактура (Службени
гласник РС бр. 7/2018). Фактура Понуђача мора бити
предата на Писарници Наручиоца – Комесаријат за
избеглице и миграције у року који не може бити дужи
од 3 дана, од дана извршене регистрације у
Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су
фактуре исправно регистроване у Централном
регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из
става 2. овог члана, у супротном Понуђач је дужан да
откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне
идентификационе податке о наручиоцу, број и датум
закљученог уговора, адресу-место и датум пружања
услуге.
Комесаријат за избеглице и миграције и објекти на
адресама Центара за азил и прихватних центра на
територији Републике Србије

Рок важења понуде

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда

Критеријум за доделу уговора

Економски најповољнија понуда – цена

Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико одлука о додели уговора не може бити
донесена, јер су понуђачи доставили понуде са истом
ценом понуђач ће се изабрати јавним жребом, на
транспарентан начин

Рок извршења предметне набавке:
до 31. децембра 2021. године

Датум

___________________

Понуђач

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе оји ће попунити и потписати
образац понуде

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене
ТАБЕЛА I
АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНОГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ОРМАРИЋА ЗА СМЕШТАЈ АПАРАТА

Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јединица
мере

ДОБРА

Апарат за почетно гашење пожара типа
CO2-5
Апарат за почетно гашење пожара типа S9A
Апарат за почетно гашење пожара типа S6A
Апарат за почетно гашење пожара типа S3A
Апарат за почетно гашење пожара типа S2A
Ормарић за ПП апарата типа S6A, празан
(стаклена вратанца)
Ормарић за ПП апарата типа S9A, празан
(стаклена вратанца)

ком
ком
ком
ком
ком

ком

УКУПНА ЦЕНА I:

Ценапо
јединици
мере са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
са ПДВ-ом

ТАБЕЛА I I

ХИДРАНТСКA ОПРЕМA

Ред.број

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Јединица
мере

ДОБРА

Орман за зидни хидрант (празан са
стакленим вратима
Орман за зидни хидрант (празан са
металним вратима
Надземни спољни хидрантски ормар
(са
припадајућом
опремом
–
једноделни метални)
Хидрантски ормар за надземни хидрант
без опреме (једноделни метални)
Подземни спољни хидрантски ормар са
припадајућом опремом (хидрантски
наставак Б/2Ц, 2 x хидрантско црево, 2
x млазница, "Т" кључ, кључ "АБЦ",
кључ "Ц")
Хидрантски ормар за подземни
хидрант без опреме

ком
ком
ком
ком
ком

ком

7.

Стабилна спојка fi 52mm UN,SN

ком

8.

Слепа спојка fi 52mm

ком

9.

Хидрантски кључ “ABC“

ком

10.

Хидрантски вентил fi 52mm Al

ком

11.

Хидрантски кључ “C“

ком

12.

Хидрантска млазница, обична fi 52mm

ком

13.

Хидрантско црево тревира fi 52mm L=
15m

ком

14.

Хидрантски наставак Б/2Ц

ком

15.

"Т" кључ

ком
УКУПНА ЦЕНА II:

.

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

ТАБЕЛА III
ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА
АПАРАТА ЗА
ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ХИДРАНАТА И ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ

Ред.број

Јединица
мере

УСЛУГА

Сервисирање против пожарних
апарата
Испитивање хидрантске опреме
Исипитивање против пожарних апарата
на хладни водени притисак (ХВП)

1.
2.
3.

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

ком
ком
ком

УКУПНА ЦЕНА III:
ТАБЕЛА IV
ПУЊЕЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Ред.број

Јединица
мере

ДОБРА

1.
2.
3.
4.

Пуњење PPA,тип’’S’’- 1 ,2 , 3
Пуњење PPA,тип„S“ - 6,9,12
Пуњење PPA,тип„S“ - 50
Пуњење PPA,тип CO 2 - 5 kg,10kg

ком
ком
ком
ком

5.

Пуњење бочица CO2 за S - 1, 2 , 3

ком

6.

Пуњење бочица CO2 за S - 6, 9, 12

ком

УКУПНА ЦЕНА IV :

ТАБЕЛА V
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ,ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРЕДСТАВА ЗА АПАРАТЕ
ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТЕ, СА УГРАДЊОМ

Ред.број

1.
2.
3.
4.
5.

Јединица
мере

ДОБРА

Заптивач капе S-1,2,3, 6,9,12 Ват. Тод.
Паш.
Гумено црево S-6,9,12 Ват. Тод. Паш.
Гумено црево S-6,9,12 Пастор
Млазница S-6,9,12 Ват.
Пиштољ млазница са ручком S-6,9,12
Пастор

ком
ком
ком
ком
ком

6.

Млазница S-1,2,3 пластична

ком

7.

Млазница S-1,2,3 метална

ком

8.

Гумено црево CО2-5

ком

9.

Млазница CО2-5

ком

10.

Фибер CО2-5

ком

11.

Осигурач са алком S - 1,2,3,6,9,

ком

Индикаторски манометер за ПП
апарате под сталним притиском
Бочица CО2 за класичне ПП апарате
типа S6,9

ком

14.

Вирбла хидрантског вентила

ком

15.

Плочасти дихтунг хидрантског вентила

ком

16.

Конусни дихтунг спојке

ком

17.

Точкић хидрантског вентила

ком

18.

Гас CО 2 - по кг

19.

Прах „S“ - по кг

20.

Зидни носач за ПП апарат

12.
13.

ком

кг
кг
ком
УКУПНА ЦЕНА V:

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

TAБЕЛА VI
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Јединица
мере

УСЛУГА

Ред.број

Испитивање инсталација и уређаја за
откривање и дојаву пожара
Обука запослених за руковање и
коришћење уређаја за откривање и
дојаву пожара

1.
2.

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

ком
ком

УКУПНА ЦЕНА VI:
TAБЕЛА VII
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ
ДОЈАВУ ПОЖАРА, СА УГРАДЊОМ:

Ред.број

1.
2.
3.
4.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И
ИНСТАЛАЦИЈА

Унутрашња сирена
Ручни јављач пожара адресибилни
Оптички детектор дима адресибилни
(уметак)
Термички детектор адресибилни
(уметак)

Јединица
мере

ком
ком
ком
ком

5.

Кабл 1x2x0.8mm

м

6.

Кабл 3x1.5mm

м

7.

Кабл JH(ST)H 1x2x0.8

м

8.

Каналица 25x25 бела

м

9.

Каналица 25x25 бела халогенфрее
(безхалогена)

м

10.

Акомулаторска батерија, 12V-1,3Ah

ком

11.

Акомулаторска батерија, 12V-2,3Ah

ком

12.

Акомулаторска батерија, 12V-7Ah

ком

13.

Акомулаторска батерија, 12V-18Ah

ком

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

14.

Паралелни индикатор

ком

15.

Подножје оптичког детектора дима

ком

16.

Подножје термичког детектора дима

ком

УКУПНА ЦЕНА VII:
TAБЕЛА VIII

ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВ ПАНИК РАСВЕТЕ

Ред.
број

УСЛУГЕ

Испитивање против паник расвете и
издавање стручног извештаја о
извршеном испитивању

1.

Број
објеката

Јединица
мере

Објекат

Ценапо
јединици
мере са
свим
урачунатим
зависним
трошковим
а без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
са ПДВ-ом

1

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом VIII:
19
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а VIII:
TAБЕЛА IX
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НАБАВКА, (ЗАМЕНА) МОНТАЖА ПРОТИВ ПАНИК
СВЕТИЉКИ

Ред.број

1.

2.

3.

УСЛУГЕ/ДОБРА

Испорука и монтажа нове
противпаничне светиљке типа
ЛЕД са аутономним извором
напајања , батеријом (време
активне експлоатације у случају
нестанка струје износи минимум
3ч )
Испорука и монтажа нове
противпаничне светиљке са
аутономним извором напајања,
типа: Смерна за директну монтажу
на плафон или спуштени плафон
(време активне експлоатације у
случају нестанка струје износи
минимум 1ч )
Кабл 3 x1,5 x 2мм са полагањем

Јединица мере

ком

ком

m

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

4.

Каналице 16x16мм са полагањем

m

5.

Каналице 25x16мм са полагањем

m

УКУПНА ЦЕНА IX:
TAБЕЛА X
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ

Ред.број

Јединица
мере

УСЛУГЕ

Испитивање електричних
инсталација у објекту
Испитивање громобранских
инсталација на објекту

1.
2.

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

Р.О.
спуст
УКУПНА ЦЕНА X:

TAБЕЛА XI
РАДОВИ - ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РАДОВИ - ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Јединица
мере

Ванредни радови- Интервенције
(рсд/радни час сервисера)
Транспортни трошкови у случају
интервенција
Обележавање путева евакуација и
места за ПП апарате (ознакама у боји,
самолепљиве)

рсд/
радни час

Ред.број

1.
2.
3.

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима
без ПДВ-а

рсд/ км
ком

УКУПНА ЦЕНА XI:

УКУПНА ЦЕНА (ТАБЕЛА I + ТАБЕЛА II + ТАБЕЛА III +
ТАБЕЛА IV+ ТАБЕЛА V +ТАБЕЛА VI+ ТАБЕЛА VII + ТАБЕЛА
VIII + ТАБЕЛА IX + ТАБЕЛА X + ТАБЕЛА XI )
без ПДВ-а:

Ценапо
јединици мере
са свим
урачунатим
зависним
трошковима са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА (ТАБЕЛА I+ ТАБЕЛА II + ТАБЕЛА III + ТАБЕЛА
IV+ ТАБЕЛА V +ТАБЕЛА VI+ ТАБЕЛА VII + ТАБЕЛА VIII +
ТАБЕЛА IX + ТАБЕЛА X + ТАБЕЛА XI )
са ПДВ-ом:

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно
лице
понуђача
_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке број Н
5/2021, чији је предмет набавка добара за противпожарну заштиту са уградњом и
сервисирањем против пожарне опреме и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од

дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен,
осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у
поступку набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези
са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2) да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се
тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у
поступку набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој
Изјави, а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни
интерес као што је јавно здравље или заштита животне средине.

Датум

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

