КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-37/2021
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:
Предмет набавке
Назив и ЦПВ ознака
Врста поступка набавке
Редни број набавке
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за плаћање

„Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и
пословања“ у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Назив: Процена ризика или опасности, осим у грађевинарству
Ознака: 90711100
Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
91/2019)
ДН-37/2021
Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану набавки на
које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: услуге 2.2.87, конто
559010

Валута
• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне набавке укључујући и трошкове евентуалног обиласка локације објеката наручиоца, као и свим
осталим зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
• Авансно плаћање није предвиђено.
• Плаћање ће бити извршено након израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања од
стране лиценцираног пројектанта.
Место и рок пружања услуга
• Место пружања услуге: ЈКП „Градска топлана“, Зрењанин, улица Панчевачка број 55;
• Понуђач ће услуге пружити по пријему писменог или усменог захтева од стране наручиоца.
Квалитет
• Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и правила
струке.
Понуђач се обавезује да изради Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у складу са
Законом о приватном обезбеђењу (,,Службени гласник РС", бр. 104/13, 42/15 и 87/18), Уредбом о ближим
критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите
(,,Службени гласник РС", бр. 98/16), Правилником о начину вршења послова техничке заштите и коришћења
техничких средстава (,,Службени гласник РС", бр. 91/19) и стандардом СРПС А.Л2.003:2017 - процена
ризика у заштити лица, имовине и пословања.
• Рекламација
• У случају примедби на обим и квалитет пружених услуга, понуђач мора у року од два дана, од дана
утврђених примедби, отклонити уочене недостатке.
Праћење реализације уговора
• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Маринел
Себешан, контакт телефон 064/8438067.
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1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон / Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет набавке су услуге: „Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања“
у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Опис предмета набавке: На основу члана 34. Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр.
104/2013 и 42/2015 и 87/18) и члана 3. Уредбе о ближим критеријума за одређивање обезбеђених
објеката и начину вршења послова њихове заштите („Сл. гласник РС“, бр. 98/2016), Правилником о
начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава (,,Службени гласник РС", бр.
91/19) и стандардом СРПС А.Л2.003:2017 - процена ризика у заштити лица, имовине и пословања потребно је

израдити акт о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања у ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин.
TEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин има укупно 64 запослених.
Објекти ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин:
1. Обрачунско одељење 153,45 m2
2. Погон за производњу топлотне енергије 615 m2
3. Управна зграда 1111,5 m2
4. Mагацин 177,5 m2
5. Складиште цеви 28,4 m2
6. Гараже за службена возила 53,84 m2
7. Портирница 16.45 m2 + 8 m2
8. Наплатно место Бригадира Ристића Б4/Л5, Зрењанин 35 m2
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9. Наплатно место Леснина, Коче Коларова 62, Зрењанин 20 m2
10. Наплатно место и рекламације, Раде Кончара 10, Зрењанинн 35 m2
1. Обрачунско одељење грејања и гаса
Обрачунско одељење грејања и гаса је објекат изграђен 1985. године од монтажних елемената, споља обложен
даскама, а унутар обложен лесонитом. Зграда је приземна, са спољашње и унутрашње стране омалтерисана и
окречена.
У згради су смештене канцеларије обрачуна и гаса, димензије зграде 9.3 x 16,5 m. На спољном зиду је уграђен
мерач за утрошени гас и МРС.
У објекту је смештена котларница на гас, снаге 24 kw. Укупна површина објекта 153,45 m 2.
2. Погон за производњу топлотне енергије
Погон је изграђен од бетонске конструкције и панела 2010 године 615 m2.
3. Управна зграда
Управна зграда је изграђена од тврдог материјала (опека) 1952. године. Објекат је спратни: кота 0.0, кота 3.30 и
кота 6.50. На спрату се налазе четири канцеларије и санитарни чвор укупне површине од 192 m2, а на међуспрату
се налазе две канцеларије површине 36 m 2. Прозори и врата су дрвени. Под је паркет и винас плочице. У
приземљу су смештени баждарница, административне канцеларије, радионице, терпезарија, магацин потрошних
делова, магацин где је смештен компресор зидови су омалтерисани и офарбани. Приземље зграде је укупне
површине 883,5 m2. Управна зграда чини једну целину са котларницом која припада предузећу „Топлана“, спојени
су вратима.
4. Mагацин резервних делова
Магацин резервних делова израђен је тврдог материјала (опека и бетон). Магацин je изграђен 1974. године
укупне површине 177,5 m2.
5. Складиште цеви
Складиште цеви је димензија 4 x 7,10 m конструкција објекта је изграђена од челичних цеви и мреже која је
наткривена са челичним лимом. Служи за складиштење цеви различитог пречника укупне површине 28,4 m 2.
Складиште је изграђено 2002. године.
6. Гараже за службена возила
Гараже за службена возила су металне конструкције димензија 5,3 x 2,8 m. Две гараже су изграђене 2005. године
укупне површине 14,84 m2. Гаража израђена од чврстог материјала је 39 m2.
7. Портирница
Портирница са надстрешницом је изграђена од (опеке) 1952 године укупне површине 16.45 m2 и контејнер 8 m2.
Ред. бр.

Назив објекта

Година изградње
објекта

Површина
(m2)

1

Обрачунско одељење

1985

153,45

2

Погон за производњу топлотне енергије

2010

615

3

Управна зграда

1952

1111,5
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4

Магацин резервних делова

1974

177,5

5

Складиште цеви

2002

28,4

6

Гараже за службена возила

2005 и 2011

53,84

7

Портирница

1952 и 2014

24,45

8

Наплатно место Бригадира Ристића Б4/

35

9

Наплатно место Леснина Коче Коларова
62

20

10

Наплатно место и рекламације, Раде
Кончара 10,

35

За израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања понуђач мора поседовати Лиценцу за
процену ризика у заштити лица, имовине и пословања издату од стране МУП-а РС.
Копија лиценце се обавезно доставља уз понуду.
Уколико се уз понуду не достави тражена лиценца, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Због специфичности и озбиљности израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања,
потенцијални понуђачи могу пре доставе својих понуда обићи локације наших објеката како би стекли увид у у
већ постојеће системе заштите а и у саме објекте наручиоца.
Обавезно је најавити се један дан пре доласка у обилазак лицу одговорном за контролу извршења уговорених
обавеза код наручиоца Маринелу Себешану на контакт телефон 064/8438067 или e-mail
marinel.sebesan@gradskatoplanazr.rs.
Количина предмета набавке: Након израде Акт се доставља наручиоцу у 2 (два) примерка и то 1 (један) у
писаној и 1 (један) у електронској форми.
Процену ризика израдити у складу са препорукама и методологијом стандарда СРПС А.Л2.003:2017
Рок за израду предметног Акта износи максимално 30 дана од дана пријема писменог или усменог захтева
од стране наручиоца.

3.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Привредни субјект који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити обавезне и факултативне
критеријуме које одређује Закон као основе за искључење из поступка предметне набавке као и критеријуме за
избор привредног субјекта које тражи наручилац и потписати следећу Изјаву да испуњава тражене критеријуме:
ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
Потврђујем да као Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у
предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Израда акта о процени ризика у заштити
лица, имовине и пословања” број ДН-37/2021,испуњавамо критеријуме за квалитативни избор привредног
субјекта
и да не постоје основи за искључење и то:
1) Привредни субјект или његов заступник није осуђиван за једно или више кривичних дела, правноснажном
пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правноснажном пресудом утврђени дужи
период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује;
2) Привредни субјект је измирио све своје доспеле обавезе пореза или доприноса за обавезно социјално
осигурање;
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3) Привредни субјект у предходне две године од истека рока за подношење понуда није повредио обавеза у
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре;
4) Привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони
другим мерама, због свог учествовања у поступку набавке;
5) 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 (набавке наруџбеницом);

6)

као и да испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то:
Понуђач поседује Лиценцу за израду Акта за процену ризика у заштити лица, имовине и

пословања издату од стране МУП-а РС.
Место: _____________

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Датум: _____________

_________________________

Напомена:

Копија лиценце се обавезно доставља уз понуду.
4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА – БРОЈ ______________ ОД ДАНА __________________ ГОДИНЕ:
Укупан износ понуде без ПДВ-а за израду Акта о
процени ризика у заштити лица, имовине и пословања
ПДВ на укупан износ понуде
Укупан износ понуде са ПДВ-ом за израду Акта о
процени ризика у заштити лица, имовине и пословања
Рок извршења услуге (израде Акта) од пријема
наруџбенице (не дужи од 30 дана)
Место вршења услуге
Рок и начин плаћања - Валута
(не дужа од 45 дана)

___________ динара
___________ динара
___________ динара
______ дана
ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин, ул. Панчевачка 55
______ дана

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати.
Датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде
наведени.
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