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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-1/2021 

 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
„Услуге обезбеђења и транспорта новца“ за потребе  ЈКП 

„Градска топлана” Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:     Услуге обезбеђења 

Ознака:    79710000-4 

Врста поступка набавке 

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) 

Редни број набавке ДН-1/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за 

плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: 

Услуге 2.2.15., конто 531050 

Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне набавке па и урачунатим сигурносним врећама за транспорт новца и укљученим осигурањем с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност на месечном нивоу. 

• Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о пружању предметних 

услуга.  Захтев за авансним плаћањем није дозвољен. 

Квалитет 

• Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

• Понуђач је дужан да услуге врши квалитетно у складу са важећим прописима и правилима струке. 

 

Рекламација 

• У случају примедби на квалитет пружених услуга, понуђач мора у року од једног 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 маш. инж, контакт телефон 064/843-8067.  

Заштита података наручиоца 

• 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. 

 

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  
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ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
 А)   САМОСТАЛНО 

Б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

              (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или се подноси заједничка понуда онда се попуњавају 

и подаци о подизвођачу, односно о сваком учеснику у заједничкој понуди 

 

 

1.а  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – попуњава се само ако се понуда подноси са подизвођачем: 
 

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-не може бити већи од 50 %) 
 

 

 

1.б   ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ– попуњава се само ако се 

подноси заједничка понуда 
 

1)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

2)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Предмет набавке:  „Услуге обезбеђења и транспорта новца“ за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

Услуга обухвата транспорт новца са благајни  I, II, III  сваког радног дана до Војвођанске банке, Трг Зорана 

Ђинђића бб, Зрењанин, а све уз укључено осигурање. Услуга обухвата и да понуђач поседује сигурносне 

вреће за транспорт новца. 
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Локације благајни су: 

  

1. Благајна I –  Коче Коларова 62, Зрењанин. (≈ 22 примопредаје пазара месечно). 

2. Благајна II – Бригадира Ристића Б4/Л5, Зрењанин.  (≈ 22 примопредаје пазара месечно). 

3. Благајна III - Раде Кончара 10, Зрењанин. (≈ 22 примопредаје пазара месечно). 

 

Рокови и термини услуге: 

- Од понедељка до петка, у термину од 1430 до 1500  часова до Војвођанске банке, Трг Зорана 

Ђинђића бб, Зрењанин.  

Понуђач мора да поседује Лиценцу за вршење послова обезбеђења и преноса новца и вредносних 

пошиљки коју у фотокопији доставља уз понуду. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услове за избор привредног субјекта 

у поступку ове набавке које тражи наручилац и то да поседује Лиценцу за вршење послова обезбеђења и 

преноса новца и вредносних пошиљки коју у фотокопији доставља уз понуду. 

 

И З Ј А В А 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач  

_____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке на коју се 

ЗЈН не примењује „Услуге обезбеђења и транспорта новца” број ДН-1/2021, испуњава услове за избор 

привредног субјекта у поступку предметне набавке и то: 

 

1) Понуђач поседује Лиценцу за вршење послова обезбеђења и преноса новца и вредносних 

пошиљки коју у фотокопији доставља уз понуду. 

 

 

Место:_____________                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                      _________________________                                                         

 

 

4. ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

__________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све 

податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне набавке и приликом реализације 

Уговора, чувати и штитити као поверљиве, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног 

коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све информације које могу бити 

злоупотребљене у безбедносном смислу. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на 

степен те поверљивости. 

 

                                                                                                          

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                                                                             _________________________ 
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5.  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БР. __________ ОД ДАНА ______________: 

 

 

Укупна цена услуга без ПДВ-а  

на месечном нивоу са свим трошковима 
 

ПДВ на месечном нивоу  

Укупна цена услуга са ПДВ-ом  

на месечном нивоу са свим трошковима 
 

  

Укупна цена услуга без ПДВ-а на годишњем 

нивоу са свим трошковима - 12 месеци 
 

ПДВ на годишњем нивоу  

Укупна цена услуга са ПДВ-ом на годишњем 

нивоу са свим трошковима - 12 месеци 
 

Рок и начин плаћања – Валута 

(не дужа од 45 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. 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 који ће 

попунити и потписати Образац понуде. 


