
 
 

 
 

 У складу са чл. 27 ст. 1. тач 3) и 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 91/2019) 
а на основу чл. 99. Правилника о набавкама Научно технолошког парка Ниш, д.о.о. Ниш, упућујемо вам 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Поштовани,  

Научно технолошки парк Ниш, д.о.о. Ниш у поступку прикупљања понуда за набавку услуге физичко-
техничког и противпожарног обезбеђења  објекта  Научно-технолошког парка Ниш, број 01/22-НА, за период 
од 12 месеци , доставља вам позив за подношење понуде.   
 Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000-4    Услуге обезбеђења. 
 Опис услуге: Налази се, у  документу ОПИС УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА, датом као прилог уз 
овај позив. 

У складу са чл. 27 ст. 1. тач 3)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 91/2019), за 
набавку друштвених и других посебних услуга чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа 
од 15.000.000,00 динара без ПДВ, као наручилац нисмо у обавези да примењујемо одредбе наведеног 
закона, већ се примењују одредбе Правилника о набавкама наручиоца.   
 

УСЛОВИ НАБАВКЕ: 
Ваша понуда треба да испуњава следеће услове:  

   Време пружања услуге је 24 часа дневно, 7 дана у недељи, за све време трајања уговора. Услуге се 
пружају у две смене: првој од  07.00 до 19.00 сати и другој од 19.00 до 07.00 сати, са бројем извршиоца који 
дефинише наручилац у текућем месецу за наредни месец, а који захтева ангажовање лица која пружају 
предметне услуге најмање 24, а највише 36 сати дневно.   
   Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 
потребом хитног (изненадног) пружања предметних услуга у повећаном обиму (броју сати ангажовања) о 
чему обавештава пружаоца услуге најмање 12  сати раније.    
   Пружање услуга врши се у објекту наручиоца.  
   Рок важења понуде: Понуђач уписује у образац понуде с тим да исти не може бити краћи од 60 дана, 
рачунајући од дана истека рока за подношење понуда. 

Плаћање се врши у року до 45 дана од дана испостављања месечне фактуре са пратећом 
документацијом. 

Цена из понуде:  Укупну  цену  исказати  без  урачунатог  ПДВ-а,  посебно исказати порезе и укупну 
цену са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ исказати само цену без ПДВ-а са напоменом у делу 
где се уписује ПДВ, да исти није у систему ПДВ-а.   

Понуђач исказује и јединичну цену по радном сату у обрасцу структуре цене, за случај додатног 
ангажовања за пружање услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, са свим зависним 
трошковима без и са ПДВ-ом.  

Критеријум за оцену понуда:  Ц Е Н А.  



 
 

 
 

   Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-
а. Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се 
упоређују њихове цене исказане без ПДВ-а. 
             Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет 
набавке. 

 
ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ: 
У документу ОПИС УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА, датом као прилог уз овај позив, наручилац је 

навео све додатне захтеве које понуђачи морају да испуне, да би њихова понуда била прихватљива.  
   Испуњеност ових додатних услова понуђачи доказују својом изјавом, чији је образац дат у прилогу 
овог позива. Пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, наручилац задржава право да затражи 
од најповољнијег понуђача да достави на увид све тражене доказе из додатних захтева.  

 
ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

А) Попуњен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан образац понуде;  
Б) Попуњен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан образац изјаве о испуњености услова и 
В) Попуњен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан образац структуре цене. 

Образац понуде, образац структуре цене и образац изјаве о испуњености услова саставни су делови 
овог позива. 
       

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА: 
Вашу понуду можете доставити лично, или путем поште, ковертирану, најкасније до петка, 

15.04.2022. године до 13.00 часова, на адресу Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш, ул. Александра 
Медведева бб, 18105 Ниш, на пријемном пулту у приземљу или трећи спрат,  канцеларија  43.   

На коверти понуђач треба навести своје основне податке као и контакт податке (контакт особу, 
телефон и е-mail).  
    Служба пријема понуда ће, по пријему понуде, на коверти/кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број понуде и датум пријема понуде према редоследу приспећа.  
   Уколико је понуда достављена непосредно, служба пријема понуда предаће понуђачу потврду 
пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју служба пријема понуда није примила у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и 
наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 
Представници Понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда које ће бити извршено по 



 
 

 
 

истеку рока за достављање понуда истог дана, у објекту НТП Ниш, у ул. Александра Медведева бб, у Нишу, 
с почетком у 14.00 сати у канцеларији број 21, на III спрату. 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда. 
   Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
   У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
   Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће доставити свим понуђачима који су доставили 
своје понуде по у року од два дана од дана доношења одлуке, путем електронске поште, због чега  је 
потребно да сви понуђачи у образац понуде упишу и свој е-mail.  

 
 

По Одлуци број 04/06-04/22 од 06.04.2022. године 
 

Милош Петровић, с.р. 

 


