
Наручилац Градска управа Пирот 

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број 
III 404-247/2022

Датум
29.07.2022. 

Измењена 1
НАРУЏБЕНИЦА

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Редни број: 2.2.27/2022

Напомена: У складу са чланом 25.  став 3.  4.  и  5.  Закона о  привредним
друштвима  (Службени  гласник  Републике  Србије,  број  36/2011,  99/2011,
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.
Назив   услуге: Сервис  и  испитивање  противпожарне  опреме,  чији  је
наручилац Градска управа Пирот.
Начин  плаћања: Авансно  плаћање  није  дозвољено.  Плаћање  ће  бити
извршено по испостављању фактуре након завршетка свих услуга које су
предмет ове набавке наруџбеницом.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу
критеријума цене.
Резервни критеријум:  Уколико два или више понуђача понуде исту цену,
предност ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок реализације.
 Уколико два или више понуђача понуде исту цену и исти рок реализације,
предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Рок за подношење понуда је 03.08.2022. године године до 12:00 часова.
Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  примљена  на  мејл
rajko.karlicic@pirot.rs у  року  и  то  најкасније  до  12:00 часова  дана
03.08.2022. године.
Наруџбеницу  одштампати.  Попунити и потписати  Спецификацију  понуде,
Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у
заједничкој  понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као
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Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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заједничка  понуда),  Образац  –  Опис  предмета  набавке,  доказе  о
испуњености додатних  услова и Модел уговора. 
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.
Понуде  се  достављају  на  обрасцу  Наруџбенице  на  мејл
rajko.karlicic@pirot.rs.

Понуда се сматра благовременом и ако је примљена од стране писарнице
Градске управе Пирот,  канцеларија  бр.  4  у року и то најкасније  до 12:00
часова  дана 03.08.2022. године. Наруџбеницу попунити и потписати
Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и
податке  о  учеснику  у  заједничкој  понуди  (уколико  се  понуда  подноси  са
подизвођачем  или  као  заједничка  понуда),  Образац  –  Опис  предмета
набавке,  доказе  о  испуњености  додатних  услова  и  попуњен  и  потписан
Модел уговора.
Понуде се достављају у  писаном облику,  на српском језику,  у затвореној
коверти, где стоји написан текст: понуда  за  набавку  услуге наруџбеницом:
Сервис  и  испитивање противпожарне опреме,  чији  је  наручилац  Градска
управа  Пирот, редни  број  2.2.27/2022,  са  назнаком „не  отварај“,  а  на
полеђини назив,  број  телефона и адреса понуђача. Понуду доставити  на
адресу:
Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82
Писарница, канцеларија бр.4
18300 Пирот

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Услов:
Понуђач је у обавези да уз понуду достави скенирана Решења МУП-а за
контролисање:

1. мобилних уређаја за гашење пожара
2. хидрантске мреже
3. аутоматског система за дојаву пожара

Доказ:
Скенирана Решења МУП-а за контролисање:

4. мобилних уређаја за гашење пожара
5. хидрантске мреже
6. аутоматског система за дојаву пожара

Напомена:  Уколико  понуђач  не  достави  тражене  доказе,  понуда  ће  се
сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ
Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац

Градска управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022

ВРСТА УСЛУГА:
1. Контрола ПП апарата
2. Контрола хидраната – количина 4 комада.
3. Контрола ПП централе

ВРСТЕ ПП АПАРАТА:
1. S9 
2. S9A
3. CO2-5

Количина апарата типа S је 20 комада.
Количина апарата CO2-5 је 1 комад.

ТИП ПП ЦЕНТРАЛЕ:

� ALPHA 1000

� Глобал – адресабилна 

БРОЈ УСЛУГА: 2 (  август 2022.године и децембар 2022. године)

ГАРАНЦИЈА:  Гаранција  за  квалитет  извршених  услуга  је  минимално  6
месеци.

НАЧИН  SПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА:
 У  случају  записнички  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму
извршених услуга,  Извршилац је дужан да недостатке отклони у року од 5
дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

КВАЛИТЕТ:
 Извршилац је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему
према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла,
као и да употребљава квалитетан материјал, а све у складу са прописаним
техничким захтевима наручиоца.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
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SТРУКТУРА ЦЕНЕ

НАЗИВ
услуге

Цена по
јединици

без ПДВ-а
(дин)

Посебно исказан
ПДВ

Цена по
јединици са

ПДВ-ом (дин)

Контрола ПП апарата

Контрола хидраната

Контрола ПП централа

УКУПНО
(збирно од 1. до 3):

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________   
потпис

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
(ПИБ):

Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):

Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

 ПОНУДУ ПОДНОSИ: 

А) SАМОSТАЛНО 

Б) SА 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
понуђач

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
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1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају  само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача од  места предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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ПОДАЦИ О УЧЕSНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески идентификациони 
број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески идентификациони 
број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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ОПИS ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:   набавка услуге -  Sервис и испитивање
противпожарне опреме, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни
број: 2.2.27/2022

Укупна цена без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Начин и услови плаћања (не 
дужи од 45 дана):

Авансно  плаћање  није  дозвољено.
Плаћање ће бити извршено  ______ дана
по  испостављању  фактуре  након
завршетка свих услуга које су предмет ове
набавке наруџбеницом.

Рок важења понуде: 
30 дана од дана отварања понуда

Рок за завршетак услуге: 
_____ календарских дана од дана увођења
у посао.

Рок важења уговора: Најкасније до 31.12.2022. године.

Начин давања понуде:
(заокружити)

А) SАМОSТАЛНО
Б) SА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022

 8/11



Модел Уговора
о пружању услуге сервиса и испитивање противпожарне опреме

Уговорне стране:

 1. Градска  управа Пирот,  Sрпских  Владара  82,  Пирот,  ПИБ:
100386203, матични број: 07131674, коју заступа  начелник Градске управе
Града Пирота, Sаша Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2.________________________________________,ул.____________________
бр.  _____,место _____________,  ПИБ _________________,  матични број
_______________, кога заступа ______________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране, (у даљем тексту Извршилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка услуге - Sервис и испитивање противпожарне
опреме, по спроведеном поступку набавке услуге Наруџбеницом, редни број
2.2.27/2022, а према понуди Извршиоца услуге од __. __. 2022. године.  
По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле
на следећи начин:

Члан 1

Овај Уговор додељен је Извршиоцу услуге, као најповољнијем понуђачу, по
спроведеном  поступку  набавке  услуге  Наруџбеницом – Sервис  и
испитивање противпожарне опреме,  на основу понуде Извршиоца, у складу
са Законом о јавним набавкама ("Sл. гласник РS" бр.91/2019).

Члан 2

Извршилац се  обавезује  да  за  потребе  Наручиоца  изврши  услугу
сервисирања  и  испитивање  противпожарне  опреме, у  свему према
Sпецификацији понуде.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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Члан 3

Извршилац се обавезује  да  услугу Sервис  и  испитивање противпожарне
опреме изврши у потпуности у року од _____ календарских дана од дана
увођења у посао

Члан 4

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно
пруженим услугама, а највише до  108.333,00  динара без ПДВ-а,  односно
129.999,60 динара са ПДВ-ом, за период   до 31.12.2022. године, на рачун
Извршиоца  услуге  бр.  ________________________________  код
_________________ банке. 
Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено ______ дана
по испостављању фактуре након завршетка свих услуга које су предмет ове
набавке наруџбеницом.
Обавезе  које  доспевају  у  наредној  буџетској  години  биће  реализоване
највише до  износа  средстава  која  ће  за  ту  намену  бити  одобрена  у  тој
буџетској години.

Члан 5

Наручилац,  евентуалне,  скривене  трошкове  неће  признати  накнадно,  по
потписивању овог Уговора.

Члан 6

Овај Уговор се закључује на период до 31.12.2022. године.
Sвака  уговорна  страна  може  отказати  овај  Уговор  и  пре  истека  рока  из
претходног  става  уколико  друга  уговорна  страна  не  испуњава  обавезе
утврђене овим Уговором.

Члан 7

На  све  што  није  регулисано  овим  Уговором  примењује  се  Закон  о
облигационим  односима  и  важећи  прописи  који  уређују  област  која  је
предмет овог Уговора.

Члан 8

Sве спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне
споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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Члан 9

Овај  уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна  примерка  од  којих  свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

    Н А Р У Ч И Л А Ц         И З В Р Ш И Л А Ц  
                                                                                                                                 
_________________________               _________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

      

____________________________________________________________________________
Наруџбеница, 

набавка услуге: Сервис и испитивање противпожарне опреме, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.2.27/2022
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