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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС“ бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-40/16
од 4.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3-33/16
од 05.08.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова –
ЈН МВ број
04/16
Конкурсна документација садржи:
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XII
XIII
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XIV

Назив поглавља
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Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, квалитет, количина и опис услуга
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду

3
4
5

Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о непромењеном садржају Конкурсне
Документације
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа
Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
Фотодокументација - Јарковац
Фотодокументација - Чента
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34
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51

I ОП ШТ И П ОД АЦИ О ЈАВ НО Ј НАБ АВЦ И
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
(у даљем тексту: Наручилац),
Адреса: Зрењанин, Трг др
Зорана Ђинђића 1
Интернет страница: www.zrenjaninheritage.com
2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/16 је извођење радова на р е с т а у р а ц и ј а
споменика обликована у две партије и то:

два

1. Партија 1. Радови на рестаурацији Споменика палим
добровољцима у спомен парку Чента
2. Партија 2. Радови Радови на рестаурацији Споменика
погинулој браћи за ослобођење и уједињење српства у
Јарковцу
4. Лицa за контакт:
Контакт особе:
Споменка Урошевић диа, Бранислав Милић, Бојан Којичић : emil spomkultzr@yahoo.com
Гордана Стоин дипл. правник: email zzzskzr. nabavke@gmail.com
Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања
позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан
рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
Рок за подношење понуда је десет дана од дана објављивања позива за
подношење понуда.
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у оквирном року од десет
дана.
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II ПО ДАЦИ О П РЕ ДМЕ Т У ЈАВН Е НАБ АВ К Е
1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне број 04/16 је извођење радова
на р е с т а у р а ц и ј а д в а с п о м е н и к а и т о н а с е љ е н и м м е с т и м а
Чента и Јарковац.
Општи речник јавних набавки
IA41 рестаурација
925521100 услуга очувања историјских места
2.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије:
Партија 1 Радови на рестаурацији споменика палим добровољцима у спомен
парку, у Ченти
Партија 2 Радови на рестаурацији Споменика погинулој браћи за ослобођење и
уједињење српства, у Јаркову
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III

В РСТА, ТЕ ХНИЧК Е К АРАК Т Е РИСТ ИК Е , К В АЛ ИТ Е Т , К
ОЛИЧИНА
И ОП ИС РАДОВ А

САДРЖАЈ:
- Технички опис радова
- Општи опис
ТЕХНИЧКИ ОПИС
ОПШТИ ОПИС
Партија 1. Споменик
у Ченти
Споменик је посвећен борцима – добровољцима из Ченте, учесницима Првог
светског рата, који су у оквиру ратних операција вођених на Руском, Солунском и
фронтовима у Србији погинули, умрли или нестали. Подигнут је 1921. године у њихову
част, а на иницијативу преживелих другова добровољаца из истог места, личним
прилозима и прилозима мештана. О том догађају је веома детаљно писано у листу
„Панчевац“, где се између осталог каже: ...На други дан Духова, 20. јуна, уз суделовање
месног Сокола и Војне Музике на достојан начин се одужено сенима палих својих ратних
другова и као видан знак признања подигао им се споменик који ће служити млађем
покољењу на угоди...1
Свечано је откривен и постављен у центру села, испред данашње зграде Дома
омладине, у којој су и просторије Месне заједнице. Место за његово постављање је
произвољно одређено и није везано за догађај, односно битку.
Подизање споменика представља уобичајену праксу која се спроводила у готово свим
насељима Војводине, али садржај текста на споменику представља куриозитет. Наиме, на
споменику се не налазе имена жтрава Првог сверског рата, већ су уклесана имена
преживелих добровољаца и то не свих, већ претпоставља се само оних који су дали
највеће прилоге за његово подизање. На тај начин су уписани на споменику подигли
споменик самима себи, још за живота.
Споменик је стајао у центру села до 1941. године, да би се демонтирао и без
оригиналног постамента поставио на месном гробљу. Његово измештање извршили су
добровољци чија су имена на споменику, као последица страха од одмазде окупатора
(Немаца или Мађара).
Коначна локација споменика одређена је осамдесетих година прошлог века, када је
споменик са гробља пребачен у спомен парк, где се и данас налази. Оригинални
постамент, оштећен и од свих заборављен и данас се налази испред Дома омладине, у
центру Ченте
Изглед споменика
Цели споменик није великих димензија. Израђен је од белог мермера, а по форми
је једноставан, сличан надгробним споменицима. Постављен је на тањем мермерном
постаменту облика широко зарубљене пирамиде, ослоњеном на армирано-бетонску
плочу.
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Тело споменика је кубичне форме, облика издуженог паралелопипеда, са завршетком у
виду пирамиде чији је врх благо зарубљен.
На предњој страни споменика при врху је уклесан државни симбол, грб Србије са
двоглавим орлом, а затим текст захвалности погинулим друговима добровољцима за
ослобођење и уједињење целог Српства и како је горе наведено, имена преживелих
добровоњаца, укупно њих седамнаесторо (17). Задња и бочне стране стране споменика су
равне, без апликација и текста.
На предњој страни споменика, испод грба Србије, ћириличним словима је уклесан
текст са следећим садржајем:

СПОМЕН
ПАЛИМ ДОБРОВОЉЦИМА
ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ
ЦЕЛОГ СРПСТВА ПОДИЖУ ДРУГОВИ
Б. ДРАКУЛИЋ
Б. МИЛИВОЈЕВ
В. ЛУКАЧЕВИЋ
В. ТОМИЋ
Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ
Ж. ЈОЦИЋ
Ж. БРЕНЋАН
И. ВУЈАНИЋ
Ј. ШТЕТИН
Ј. РАЈИН
К. МАРТИЋ
К. ВИДИЋ
Л. ЧЕНЕЈСКИ
Љ. БОЖИЋ
Љ. ЛАЗИН
Љ. МИРКОВ
М. ЛУКАЧЕВИЋ

Стање споменика
На основу изгледа, без вршења претходних испитивања, типа узимања узорака
материјала и лабораторијских испитивања о врсти и стању кориштеног камена, наноса
органских загађивача и биофилма, грубом констатацијом се дошло до закључка да се
споменик данас налази у релативно лошем стању са тенденцијом убрзаних процеса
деградације камена, поготову када се узму у обзир негативне промене, које су се догодиле
у последњих две до три године. Због таквог стања споменика, неопходно је на њему
извести конзерваторско-рестаураторске радове, ради спречавања његовог даљег
пропадања.
Да су претходно наведена испитивања вршена, свакако да би њихови резултати
помогли да се лакше и прецизније успостави објективно стање споменика, те да се на
основу њих одреде материјали, методи и технике конзерваторско-рестаураторског рада на
његовој заштгити. У недостатку тога, процена је да постојећа документација и
фотодокументација овог Завода, задње обављен преглед споменика, као и искуство у
обављању претходних испитивања и давања предлога мера техничке заштите на сличним
споменицима, дају довољно података на основу којих се може утврдити садашње стање
споменика. На тај начин се могу предложити одговарајуће мере техничке заштите на
основу којих ће се у потпуности извршити конзерваторско-рестаураторски радови на
споменику у Ченти, засновани на савременим принципима заштите културних добара.
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Анализом стања споменика на основу фотодокументације из 2013. године и
садашњег стања-дакле за само три године, могу се уочити све промене настале због
деловања штетних микроклиматских услова и других фактора деградације структуре
коришћених материјала споменика.
Биофилм и органска нечистоћа прекривају готово целу чеону површину споменика
и постамента. На приложеној фотодокументацији виде се колоније лишаја, маховине,
наслаге гљивица, плесни и др.
ПРЕДЛОГ КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА
Чишћење
За уклањање биофилма потребно је користити биоразградиво средство на бази
бензалконијим хлорида. Према урађеним пробама а према упутству произвођача, направи
се одговарајући раствор, премажу до засићења површине које се чисте и после одређеног
времена које је потребно да материјал делује, све површине се исперу водом. За време
деловања раствора бензалконијим хлорида, могу се користити и неагресивна абразивна
срества од синтетичког материјала којим би се поспешило деловање средства за чишћење.
За то време површине које се чисте, не смеју се квасити. Према потреби, поступак
чишћења треба поновити.
Чишћење споменика подразумева и уклањање свих материјала из спојница, а исто
тако у овој фази рада, коришћењем одређеног хемијског средства треба уклонити боју и
њене остатке са слова и угравираних симбола.
Само чишћење споменика треба завршити темељним испирањем са доста текуће
воде. Према могућности, за чишћење треба користити топлу воду до максималних 80° C.
Због евентуалних оштећења површина камена, све површине на споменику треба
исполирати са полир машином и брусним камењем за воду, фине гранулације-ознаке
`500` и више. Рестаураторски радови се завршавају прањем и консолидацијом свих
површина средством на бази силана.
Исписивање слова
За попуњавање слова из текстуалног записа, уместо најчешће коришћене
непостојане црне уљене боје, користити листиће од паладијума 2, (лат. Palladium, ознака
Pd) – племенитог метала сребрно сиве боје, који не реагује са водом и ваздухом, тј. не
оксидира и не мења боју. При постављању паладијума треба користити технику за
екстеријере, без употребе болуса и микстиона, материјала који су примерени објектима „у
ентеријеру“. Постављена слова тртеба заштитити мат лаком
Асептичка заштита
После завршетка свих конзерваторско-рестаураторских радова на споменику,
неопходно је урадити превентивну асептичку заштиту. Користи се исти материјал,
односно одговарајући раствор материјала на бази бензалконијим хлорида. У овом случају
материјал који је нанет, до засићења се не испира. Тиме се обезбеђује дуготрајна
превенција од напада биофилма-микрофлоре.
Хидрофобна заштита
Хидрофобна заштита има функцију да рестаурираном камену омогући да
нормално „дише“, тј. да упија и испушта пару из хемијски везане воде у самом
материјалу, а да при том онемогући упијање воде из атмосфере у његову структуру и
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тиме спречи продирање штетних агенаса у виду органске и неорганске нечистоће.
Средство које се користи не сме мењати боју камена и мора имати дуготрајну заштитну
функцију.
Антиграфитна заштита
У договору са инвеститором, могуће је поставити и антиграфитну заштиту, мада се
на самом споменику не налази ни један графит Средство мора омогућити брзо и лако
уклањање могућих графита. Материјал за заштиту треба бити компатибилан са осталим
материјалима који се користе на споменику.
Партија 2: Споменик у Јарковцу
Цели споменик није великих димензија и рекло би се да је рађен по мери тренутка.
Израђен је од белог мермера „шећерца“, а по форми је сличан надгробним споменицима
какви су подизани по Банату у првој половини XX века. Споменик је једноставно
обликован у форми вертикале која се завршава издуженим каменим крстом на малом
постаменту. Састоји се из неколико међусобно повезаних делова. На првом месту базе
или постамента израђене од опеке у форми зарубљене пирамиде на чијем врху је
постављено камено постоље, правоугаоног облика. Изнад постоља је тело споменика,
израђено од неколико међусобно одвојених камених делова, постављених један изнад
другог, различите ширине и висине.
Ова камена вертикала завршава се благим проширењем у облику трапеза који се на
врху опет сужава како би на средини била постављена мања база за камени крст, са којим
се овај ансамбл и завршава. На тај начин каменорезац Теодосије Тунер 3 (1875 – 1972), из
Великог Бечкерека (Зрењанина), аутор овог споменика, успео је да захваљујући
примењеним каменим облицима различитих облика и величина, њиховим међусобним
односима у простору, оствари једну динамичну и складну малу целину са
карактеристичним неупадљивим детаљима.
Чеона страна споменика је испуњена пажљиво одабраним декоративним пластичним
елеменатима, симболима, плитко урезаним ликовним апликацијама и скромним текстом
уклесаним у профилисаној ниши на средишњем делу споменика. У тексту се изражава
усхићење због стицања националне слободе и уједињења Срба, али и захвалност
погинулој браћи. Садржај текста је следећи:
ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ
И
УЈЕДИЊЕЊЕ СРПСТВА
СВОЈОЈ ПОГИНУЛОЈ БРАЋИ
ОД 1914 – 1918. ГОД.
ПОДИЖУ ОВАЈ СПОМЕН
УЗ ПРИЛОГ ОВДАШЊИХ СРБА
ЈАРКОВАЧКИ ДОБРОВОЉЦИ
1920. ГОД.
ТУНЕР
.
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НАПОМЕНА
Читајући уклесани текст, одмах пада у очи да не постоје имена жртава, што је
уобичајена пракса на готово свим меморијалима ослободолачких ратова. Разлози не
исписивања имена жртава остали су напознати, а након истраживачког рада на терену се
установило да их је било.
Током боравка на терену, остварена је веома добра сарадња са Месном заједницом
Јарковац4, Месном канцеларијом5 и Основном школом у Јарковцу6. Уз помоћ поменутих
институција и информација
Стање споменика
На основу изгледа, без вршења претходних испитивања, типа узимања узорака
материјала и лабораторијских испитивања, о врсти и стању кориштеног камена, бетона,
спојница, наноса органских загађивача и биофилма, грубом констатацијом се дошло до
закључка да се са тог аспекта споменик данас налази у прилично лошем стању, те да је
ради спречавања његове даље деградације потребно на њему извести конзерваторскорестаураторске радове. Статичка стабилност споменика је такође доведена у питање. Да
су претходно наведена испитивања вршена, свакако би њихови резултати помогли да се
лакше и прецизније успостави објективно стање споменика, те да се на основу њих
одреде опрема, материјали, методи и технике конзерваторско-рестаураторског рада на
његовој заштити.
У недостатку тога, процена је да постојећа документација овог Завода, последње
обављен преглед споменика, као и искуство у обављању претходних испитивања у
давању предлога мера техничке заштите на сличним споменицима и проблемима, дају
довољно података на основу којих се може урадити следеће:
- утврдити садашње стање споменика;
- предложити одговарајуће мере техничке заштите;
- извршити потпуни конзерваторско-рестаураторски радови на споменику,
засновани на савременим принципима заштите културних добара и прилагођених
решавању проблема на споменику у Јарковцу.
Анализом стања споменика на основу фотодокументације из 2013. године и
садашњег стања-дакле за само две године, могу се уочити све промене настале због
деловања штетних микроклиматских услова и других фактора деградације структуре
коришћених материјала споменика.
Биофилм и органска нечистоћа прекривају све површине споменика. На
приложеној фотодокументацији виде се колоније лишаја, маховине, наслаге гљивица,
плесни и др.
На појединим деловима споменика постоје механичка оштећења у виду окрзнућа,
оштећења на словима, мањих прслина и ситнијих и већих кратерских оштећења.
ПРЕДЛОГ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА
Чишћење
Пре предузимања радова на чишћењу споменика, потребно га је демонтирати и
спојне површине сегмената очистити од остатака малтера.
За уклањање биофилма потребно је користити биоразградиво средство на бази
бензалконијум хлорида. Према урађеним пробама, а према упутству произвођача,
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направити одговарајући раствор, површине које се чисте премазати до засићења и после
одређеног времена потребног да материјал делује, све површине испрати водом. За време
деловања раствора бензалконијум хлорида, могу се користити и неагресивна абразивна
средства од синтетичког материјала којим би се поспешило деловање средства за
чишћење. За то време површине које се чисте, не смеју се квасити. Према потреби,
поступак чишћења поновити. Само чишћење споменика треба завршити темељним
испирањем са доста текуће воде. Према могућности, за чишћење треба користити топлу
воду до максималних 80° C.
Рестаураторски радови
За рестаурацију мањих и већих кратерских оштећења треба користити вештачки
камен, са пуниоцем од истог материјала – камена са везивом и адитивима који ће
омогућити да вештачки камен који се уграђује по боји, структури и фактури буде
приближан оригиналном камену. На исти начин треба рестаурирати прслине и окрзнућа
на текстуалном делу, профилацијама и деловима тела споменика.
Због оштећења појединих површина камена, све површине споменика треба исполирати
са полир машином и брусним камењем за воду, фине гранулације-ознаке `500` и више.
Рестаураторски радови се завршавају прањем и консолидацијом свих површина
средством на бази силана.
Исписивање слова
За попуњавање слова из текстуалног записа, симбола и апликација, уместо
најчешће коришћене непостојане црне уљене боје, користити листиће од паладијума 7,
(лат. Palladium, ознака Pd) – племенитог метала сребрно сиве боје, који не реагује са
водом и ваздухом, тј. не оксидира и не мења боју. При постављању паладијума треба
користити технику за екстеријере, без употребе болуса и микстиона, материјала који су
примерени објектима „у ентеријеру“. Третиране површине овим поступком треба
заштитити мат лаком.
Радови на постаменту
Постамент је зидан опеком великог формата, али због растрешености, потребно га је
демонтирати, а употребљиву опеку очистити и сложити. Набавити нову опеку истог
формата и сазидати постамент у продуженом малтеру 1:2:6, у свему према постојећем
стању, а након тога изфуговати спојнице.
Асептичка заштита
После завршетка свих конзерваторско-рестаураторских радова на споменику, неопходно
је урадити превентивну асептичку заштиту. Користи се исти материјал, односно
одговарајући раствор материјала на бази бензалконијум хлорида. У овом случају
материјал који је нанет, до засићења се не испира. Тиме се обезбеђује дуготрајна
превенција од напада биофилма-микрофлоре.
Хидрофобна заштита
Хидрофобна заштита има функцију да рестаурираном камену омогући да нормално
„дише“, тј. да упија и испушта пару из хемијски везане воде у самом материјалу, а да при
том онемогући упијање воде из атмосфере у његову структуру и тиме спречи продирање
штетних агенаса у виду органске и неорганске нечистоће. Средство које се користи не сме
мењати боју камена и мора имати и дуготрајну заштитну функцију.
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Антиграфитна заштита
У договору са инвеститором, могуће је поставити и антиграфитну заштиту, мада се на
самом споменику не налази ни један графит. Средство мора омогућити брзо и лако
уклањање могућих графита. Материјал за заштиту треба бити компатибилан са осталим
материјалима који се користе на споменику.
IV УСЛ ОВ И З А УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУПК У ЈАВН Е НАБ АВ К Е ИЗ
ЧЛ АНА 75.
ЗАК ОН А И УПУТСТВ О К АК О СЕ ДО К АЗУЈЕ И СПУЊЕНО СТ
УСЛ ОВ А
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА ( односи се на обе партије)
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона
и то:
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст.1. тачка 1.) Закона);

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.1. тачка 2. Закона);

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст.1. тачка 4. Закона);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст.2. Закона);
Понуђач мора да достави
и:
1. Референц листа понуђача, којом доказује да је извео радове на санацији и/или
конзервацији и/или рестаурацији, на најмање 2 спомен обележја која су под
заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус
претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у оквиру
просторне културно-историјске целине под заштитом) и на спомен обележја
који су под заштитом државе као спомен обележја из ослободилачких
ратова.
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За наведене објекте који су у референц листи понуђача, понуђач мора да
достави:
- оверене оконачне ситуације, рачуне са уговорима за претходни период од
најдуже пет година (доказ за оверену оконачну ситуацију је: оконачна
ситуација оверена од стране Наручиоца конкретног посла и Надзорног
органа, достављена у оригиналу или овереној фотокопији), у којима се
види да је понуђач изводио радове на рестаурацији на
спомен
обележјима који су под заштитом државе у смислу Закона о културним
добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно
добро или се налази у оквиру просторне културно-историјске целине
под заштитом) и на спомен обележјима који су под заштитом државе
као спомен обележја из
ослободилачких ратова,
2. Доказ да има ангажовано лице са звањем конзерватора-рестауратора. Као доказ
доставити: уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима за ову
конкретну јавну набавку, уверење да је лице има звање конзерватора рестауратора
издато од стране Републичке Комисије за стицање звања.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Ук оли к о п он уд у п одн оси гр уп а п он уђ ача , Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Ук оли к о п он уђ ач п од н оси п он уд у са п одизвођачем , понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
у поступку јавне
набавке радова - Извођење радова на рестаурацији два споменика, обликоване у две
партије:
Партија 1: Радови на рестаурацији споменика палим добровољцима у спомен
парку, у Ченти
Партија 2 Радови на рестаурацији Споменика погинулој браћи за ослобођење и
уједињење српства, у Јарковцу
назив и ознака из општег речника набавке –

ОРН: IA 41 рестаурација, 92552100 очување историјских места, број набавке 04/16,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст.2. Закона);

Место:
Датум:

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уко ли ко пон уд у п од н оси група пон уђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
у поступку јавне
набавке радова - Извођење радова на рестаурацији два споменика, обликоване у две
партије:
Партија 1: Радови на рестаурацији споменика палим добровољцима у спомен
парку, у Ченти
Партија 2 Радови на рестаурацији Споменика погинулој браћи за ослобођење и
уједињење српства, у Јарковцу
назив и ознака из општег речника набавке –

ОРН: IA 41 рестаурација, 92552100 очување историјских места, број набавке
04/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије(или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

У ко ли ко п он уђач п од н оси п он уд у са п од и звођачем , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печато.
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V УПУТСТВ О П ОНУЂАЧИМА К АК О Д А САЧИН Е ПО НУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
САСТАВЉЕНА

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, НАЧИН
ПРЕУЗИМАЊА
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
НАЧИН
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Начин преузимања Конкурсне документације:
- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца:www.zrenjaninheritage.com
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Трг слободе 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова - Извођење радова на рестаурацији (навести партију за коју се
конкурише), ЈН МВ бр 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.09.2016. године до
12.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 15.09.2016. године у 12.15 часова з а П а р т и ј у 1 . О д м а х н а к о н
окончањаотварања понуда за партију 1 приступиће се
о т в а р а њ у п о н у д а з а П а р т и ј у 2 : у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку. У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу
предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку
јавног
отварања
понуде.
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Предметна јавна набавке је обликована у две партије.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН, Трг слободе 2.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу
који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђачу
који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

И

ДРУГЕ

8.1. Захтевиупогледуначина,рокаиусловаплаћања.
Уколико понуђач као услов плаћања захтева исплату аванса, прихватљивим се сматра
аванс до 50% од вредности понуде. Уколико понуђач у понуди захтева аванс већи од
50% од вредности понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема фактуре, на основу документа који испоставља
понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.2. Захтевупогледуроказавршењарадоваигарантногрока
Рок за реализацију посла не може бити дужи од 60 дана од дана дана закључења
уговора
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године за обављене радове, који почиње да тече
од дана завршетка посла записнички констатованог од стране Комисије за
примопредају.
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8.3. Захтевупогледурокаважењапонуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде на може мењати понуду.
Евентуалне грешке настале прилоком попуњавања образаца из Конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом
и потписом одговорног лица.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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 пореза на додату вредност.
Јединичне цене су фиксне до краја испоруке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђења и то:
1.

оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ прописано
потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и
потврдом о регистрацији менице:
- за повраћај авансног плаћања у износу уговореног аванса са роком важности
најкраће до правдања аванса (ако је предвиђен

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ бр.04/16.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво електронски путем на
адресу zzzskzr.nabavke@gmail.com.
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12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља
V одељак 3.).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом,
факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број- уписати број или
ознаку јавне набвке, сврха уплате- ЗЗП назив наручиоца и број или ознака јавне набавке.,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
Прихватљивом се сматра понуда која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда у
вези са овом јавном набавком донети Одлуку, о чему ће обавестити све понуђаче.
Наручилац задржава право да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке
уколико установи да ниједна понуда не одговара условима из Закона , јавног позива и
конкурсне документације, или из неког другог објективног и доказивог разлога.
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VI ОБ РАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку радова Извођење радова на рестаурацији две споменика обликоване у две партије, ЈН МВ
број 04/16
Партија 1. Рестаурација споменика у Ченти
Паритија 2. Рестаурација споменика у Јарковцу
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 рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити партију за коју се конкурише, 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
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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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.
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5) П Р Е Д М Е Т И П Р Е Д Р А Ч У Н - О П И С Р А Д О В А
ПАРТИЈА 1- СПОМЕНИК У ЧЕНТИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА ЗА СПОМЕНИК
ПОГИНУЛОЈ БРАЋИ ЗА
ОСЛОБОЂЕЊЕ И
УЈЕДИЊЕЊЕ СРПСТВА У
ЧЕНТИ

Јед.
мере

1

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Монтажа и демонтажа
помоћне скеле , направљене
од коза и фосни за рад на
споменику. Скела мора бити
изведена по свим ХТЗ
прописима. Користи се за све
време трајања радова и плаћа
само једанпут Обрачун
паушално.

пауш.

2

Монтажа и демонтажа
заштитне грађевине од ПВЦ
фолије за рад на споменику.
Користи се за све време трајања
радова и плаћа само једанпут.
Обрачун паушално.

пауш.

Редни
број

УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:
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количина

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПОРЕЗА у
динарима

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПОРЕЗА
(у
динарима)

1

II КОНЗЕРВАТОРСКОРЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Чишћење споменика и
постамента. Чишћење извести
хемијским средствима за камен.
За уклањање биофилма
потребно је користити
биоразградиво средство на бази
бензалконијум хлорида. Према
урађеним пробама, а према
упутству произвођача, направи
се одговарајући раствор,
премажу до засићења површине
које се чисте и после одређеног
времена које је потребно да
материјал делује, све површине
се исперу водом. За време
деловања раствора
безалконијум хлорида, могу се
користити и неагресивна
абразивна средства од
синтетичког материјала којим би
се поспешило деловање
средства за чишћење. За то
време површине које се чисте,
не смеју се квасити. Посрупак
чишћења због велике
запрљаности поновити још
једном финим брушењем свих
површина, ради уклањања
мрких наслага и слоја
деградације површине камена у
виду ситних љуспица. Обрачун
по м².

м²

6,60

2

Уклањање остатака боје са
слова и грба, коришћењем
одређеног хемијског средства.
Чишћење споменика завршити
темељним испирањем са доста
воде. Према могућности, за
чишћење треба користити топлу
воду до максималних 80 c
Обрачун по м².

м²

0,75

3

Полирање камена. Због
оштећења површине камена,
све површине споменика треба
исполирати са полир машином
и брусним камењем за воду,
фине гранулације - ознаке "500"
и више. Рестаураторски радови
се завршавају прањем и
консолидацијом свих површина
средством на бази силана.
Обрачун по м².

м²

3,30

УКУПНО КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ:
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III РАДОВИ НА ИСПИСИВАЊУ
СЛОВА
Попуњавање слова из
текстуалног записа и
апликација. Уместо најчешће
коришћене непостојане црне
уљане боје, користити листиће
од паладијума, ( лат.
Palladium, ознака Pd) племенитог метала сребрно
сиве боје, који не реагује са
водом и ваздухом тј. не
оксидира и не мења боју. При
постављању паладијума треба
користити технику за
екстеријере, без употребе
болуса и микстиона, материјала
који су примерени објектима "у
ентеријеру". Постављена слова
треба заштитити мат лаком.
Обрачун по ком.

ком.

220,00

м²

3,30

м²

3,30

УКУПНО РАДОВИ НА
ИСПИСИВАЊУ СЛОВА:

1

2

IV. ЗАВРШНИ РАДОВИ
Извођење асептичке заштите.
После завршетка свих
конзерваторско-рестаураторских
радова на споменику ,
неопходно је урадити
превентивну асептичку заштиту.
Користи се исти материјал,
односно одговарајући раствор
на бази бензалконијум хлорида.
У овом случају материјал који је
нанет, до засићења се не
испира. Тиме се обезбеђује
дуготрајна превенција од напада
биофилма-микрофлоре.
Обрачун по м².
Извођење хидрофобне
заштите. Хидрофобна заштита
има функцију да рестаурираном
камену омогући да "нормално"
дише, тј. да упија и испушта
паруиз хемијски везане воде у
самом материјалу, а да при том
онемогући упијање воде из
атмосфере у његову структуру и
тиме спречи продирање штетних
агенса у виду органске и
неорганске нечистоће. Средство
које се користи не сме мењати
боју камена и мора имати и
дуготрајну заштитну функцију.
Обрачун по м².
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3

У договору са инвеститором,
могуће је поставити и
антиграфитну заштиту, мада
се на споменику не налази ни
један графит. Средство мора
омогућити брзо и лако
уклањање могућих графита.
Материјал за заштиту треба да
буде компатибилан са осталим
материјалима који се користе на
споменику. Обрачун по м².

м²

3,30

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО СВИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I

УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:

II

УКУПНО КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ:

III

УКУПНО РАДОВИ НА ИСПИСИВАЊУ СЛОВА:

IV

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :

ПДВ (20%):
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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ПАРТИЈА 2- СПОМЕНИК У ЈАРКОВЦУ

Редни
број

1

2

3

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА ЗА СПОМЕНИК
ПОГИНУЛИМ
ДОБРОВОЉЦИМА У
ЈАРКОВЦУ

Јед.
мере

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Пажљива демонтажа и
поновна монтажа споменика
машинским путем. Споменик
пажљиво демонтирати и
очистити од малтера, те га
спустити на терен, док се не
консолидује постамент од
опеке. Након завршених
радова, споменик вратити на
постоље и учврстити. Обрачун
паушално.

пауш.

Монтажа и демонтажа
помоћне скеле , направљене
од коза и фосни за рад на
споменику. Скела мора бити
изведена по свим ХТЗ
прописима. Користи се за све
време трајања радова и плаћа
само једанпут. Обрачун
паушално.
Демонтажа постамента од
опеке. Употребљиву опеку
очистити од малтера и
сложити на депонију. Шут
прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на
депонију. Обрачун по м³
темеља.

количина

пауш.

м³

1,50

УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:
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ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПОРЕЗА у
динарима

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПОРЕЗА
(у динарима)

1

2

3

II КОНЗЕРВАТОРСКОРЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Чишћење споменика.
Чишћење споменика извести
хемијским средствима за
камен. За уклањање
биофилма потребно је
користити биоразградиво
средство на бази
бензалконијум хлорида.
Према урађеним пробама, а
према упутству произвођача,
направи се одговарајући
раствор, премажу до
засићења површине које се
чисте и после одређеног
времена које је потребно да
материјал делује, све
површине се исперу водом. За
време деловања раствора
безалконијум хлорида, могу се
користити и неагресивна
абразивна средства од
синтетичког материјала којим
би се поспешило деловање
средства за чишћење. За то
време површине које се чисте,
не смеју се квасити. Обрачун
по м².
Рестаурација оштећених
површина камена. За
рестаурацију мањих и већих
кратерских оштећења треба
користити вештачки камен, са
пуниоцима од истог
материјала- камена са
везивом и адитивима који ће
омогућити да вештачки камен
који се уграђује по боји,
структури и фрактури буде
приближан оригиналном
камену. Обрачун по м².
Полирање камена. Због
оштећења површине камена,
све површине споменика
треба исполирати са полир
машином и брусним камењем
за воду, фине гранулације ознаке "500" и више.
Рестаураторски радови се
завршавају прањем и
консолидацијом свих
површина средством на бази
силана. Обрачун по м².
УКУПНО КОНЗЕРВАТОРСКО
-РЕСТАУРАТОРСКИ
РАДОВИ:

м²

3,60

м²

3,60

м²

3,60
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III РАДОВИ НА
ИСПИСИВАЊУ СЛОВА
За попуњавање слова из
текстуалног записа и
апликација, уместо најчешће
коришћене непостојане црне
уљане боје, користити листиће
од паладијума, ( лат.
Palladium, ознака Pd) племенитог метала сребрно
сиве боје, који не реагује са
водом и ваздухом тј. не
оксидира и не мења боју. При
постављању паладијума треба
користити технику за
екстеријере, без употребе
болуса и микстиона,
материјала који су примерени
објектима "у ентеријеру".
Постављена слова треба
заштитити мат лаком. Обрачун
по ком.

ком

174,00

УКУПНО РАДОВИ НА
ИСПИСИВАЊУ СЛОВА:

1

2

IV. РАДОВИ НА
ПОСТАМЕНТУ
Набавка нове опеке старог
формата и зидање
постамента испод споменика,
у продужном малтеру 1:2:6, у
свему према постојећем
стању. Опеку пре уградље
квасити водом. Подлогу
очистити и опрати млазом
воде и испрскати цементним
шприцем справљеним са
"јединицом". Обрачун по м³.
Фуговање зидова од опеке
цементним малтером.
Површине за фуговање
очистити, отпрашити и опрати
водом Спојнице
доброиспунити малтером и
обрадити на начин по избору
пројектанта. Малтер не сме да
буде редак да не дође до
цурења материјала.По
завршеном фуговању спојнице
и опеку очистити. Обрачун по
м².

м³.

1,50

м²

2,45

УКУПНО РАДОВИ НА
ПОСТАМЕНТУ:
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2

V. ЗАВРШНИ РАДОВИ
Извођење асептичке заштите.
После завршетка свих
конзерваторскорестаураторских радова на
споменику , неопходно је
урадити превентивну
асептичку заштиту. Користи се
исти материјал, односно
одговарајући раствор на бази
бензалконијум хлорида. У
овом случају материјал који је
нанет, до засићења се не
испира. Тиме се обезбеђује
дуготрајна превенција од
напада биофилмамикрофлоре. Обрачун по м².
Извођење хидрофобне
заштите. Хидрофобна заштита
има функцију да
рестаурираном камену
омогући да "нормално" дише,
тј. да упија и испушта паруиз
хемијски везане воде у самом
материјалу, а да при том
онемогући упијање воде из
атмосфере у његову структуру
и тиме спречи продирање
штетних агенса у виду
органске и неорганске
нечистоће. Средство које се
користи не сме мењати боју
камена и мора имати и
дуготрајну заштитну функцију.
Обрачун по м².

3

У договору са инвеститором,
могуће је поставити и
антиграфитну заштиту, мада
се на самом споменику не
налази ни један графит.
Средство мора омогућитибрзо
и лако уклањање могућих
графита. Материјал за
заштиту треба да буде
компатибилан са осталим
материјалима који се користе
на споменику. Обрачун по м².

1

м²

3,60

м²

3,60

м²

3,60

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО СВИ РАДОВИ:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:

II

УКУПНО КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ:

III

УКУПНО РАДОВИ НА ИСПИСИВАЊУ СЛОВА:

IV

УКУПНО РАДОВИ НА ПОСТАМЕНТУ:

V

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :

ПДВ (20%):
УКУПНО СА ПДВ-ом
Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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VII

МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 1

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН са седиштем у
Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 1, ПИБ: 103255037 Матични број: 08804516, Број
рачуна: 840-857664-61, Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 0648116646 секретар и 0621150217 директор, кога заступа директора,
Милан Ковачевић (у даљем тексту: Наручилац),
2.
са седиштем у
, улица
ПИБ:
Матични број:
Назив банке:
Број рачуна:
Телефон:
Телефакс:
кога заступа
(у даљем тексту: Извођач радова),
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на рестаурацији Споменика
добровољцима у спомен-парку Чента

палим

Чл. 1.
Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на рестаурацији
Споменика палим добровољцима у спомен парку у Ченти, у оквиру текућег
одржавања, у свему према понуду Извођача бр. ___________ од _____________ године
која је саставни део овог Уговора.
Чл. 2.
Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора у целости изведе у року од
дана од дана закључења уговора.
Чл. 3
Укупна вредност радова из чл.1 овог Уговора без обрачунатог ПДВ-а износи
динара (словима:
),а према усвојеној
понуди Извођача радова.
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и
јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова.
Јединичне цене из става 2 овог члана су фиксне до завршетка радова.
Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора, са обрачунатим ПДВ-ом износи
динара (словима:
),
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Чл. 4.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, обезбеди
средства у укупном износу од
динара (словима:
),
и иста пренесе на рачун Извођача радова бр.
, на
следећи начин:
а.
на име аванса у року од 8 дана по достављању авансног рачуна.
б. Преостали износ
Чл. 5.
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави:
оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ прописано потписане
и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице, и то:
- у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог уговора за повраћај авансног
плаћања у износу уговореног аванса са роком важности најкраће до правдања
аванса (ако је предвиђен аванс).
Чл.6.
Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за квалитет изведених радова
године и почиње да тече од дана завршетка радова.
Чл. 7.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац радова се
обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања
недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све
недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења
од стране Наручиоца .
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац
задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за
отклањање предметних недостатака.
Чл. 8.
У случају да Извођач радова не изведе предметне радове у уговореном року, Наручилац
ће за сваки дан закашњења умањити износ окончане ситуације за изведене радове, за 2
промила дневно, а највише до 5% од вредности уговорених радова.
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Чл. 9.
Надзор над извођењем радова вршиће надзорни орган именован од стране
Наручиоца.
Извођач радова се обавезује да овлашћеном представнику надзорног органа пружи на
увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима која су
предмет овог уговора.
Чл.10.
Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора, изведе стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да приликом извођења радова користи материјале и опрему
доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са
пројектном документацијом и техничким захтевима Наручиоца за извођење радова.
Чл.11.
Примопредају радова извршиће Комисија за стручни преглед, примопредају и обрачун
радова, о чему ће се сачинити записник.
Чл. 12.
Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране.
Чл. 13.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се најпре
споразумно, у супротном, надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Чл. 14.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од
којих свака уговорна страна добија по 3 ( три ) примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА :

ЗА НАРУЧИОЦА:
директор
Милан Ковачевић

Напомене:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у моделу наведени.
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МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 2

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН са седиштем у
Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 1, ПИБ: 103255037 Матични број: 08804516, Број
рачуна: 840-857664-61, Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 0648116646 секретар и 0621150217 директор, кога заступа директора,
Милан Ковачевић (у даљем тексту: Наручилац),
2.
са седиштем у
, улица
ПИБ:
Матични број:
Назив банке:
Број рачуна:
Телефон:
Телефакс:
кога заступа
(у даљем тексту: Извођач радова),
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на рестаурацији Споменика погинулој браћи
за ослобођење и уједињење српства, у Јарковцу
Чл. 1.
Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на рестаурацији
Споменика погинулој браћи за ослобођење и уједињење српства у Јарковцу, у оквиру
текућег одржавања, у свему према понуду Извођача бр. ___________ од _____________
године која је саставни део овог Уговора.
Чл. 2.
Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора у целости изведе у року од
дана од дана закључења уговора.
Чл. 3
Укупна вредност радова из чл.1 овог Уговора без обрачунатог ПДВ-а износи
динара (словима:
),а према усвојеној
понуди Извођача радова.
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и
јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова.
Јединичне цене из става 2 овог члана су фиксне до завршетка радова.
Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора, са обрачунатим ПДВ-ом износи
динара (словима:
),
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Чл. 4.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, обезбеди
средства у укупном износу од
динара (словима:
),
и иста пренесе на рачун Извођача радова бр.
, на
следећи начин:
а.
на име аванса у року од 8 дана по достављању авансног рачуна.
б. Преостали износ
Чл. 5.
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави:
оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ прописано потписане
и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице, и то:
- у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог уговора за повраћај авансног
плаћања у износу уговореног аванса са роком важности најкраће до правдања
аванса (ако је предвиђен аванс).
Чл.6.
Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за квалитет изведених радова
године и почиње да тече од дана завршетка радова.
Чл. 7.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац радова се
обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања
недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све
недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења
од стране Наручиоца .
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац
задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за
отклањање предметних недостатака.
Чл. 8.
У случају да Извођач радова не изведе предметне радове у уговореном року, Наручилац
ће за сваки дан закашњења умањити износ окончане ситуације за изведене радове, за 2
промила дневно, а највише до 5% од вредности уговорених радова.
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Чл. 9.
Надзор над извођењем радова вршиће надзорни орган именован од стране
Наручиоца.
Извођач радова се обавезује да овлашћеном представнику надзорног органа пружи на
увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима која су
предмет овог уговора.
Чл.10.
Извођач радова се обавезује да радове из чл.1 овог Уговора, изведе стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да приликом извођења радова користи материјале и опрему
доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са
пројектном документацијом и техничким захтевима Наручиоца за извођење радова.
Чл.11.
Примопредају радова извршиће Комисија за стручни преглед, примопредају и обрачун
радова, о чему ће се сачинити записник.
Чл. 12.
Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране.
Чл. 13.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се најпре
споразумно, у супротном, надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Чл. 14.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од
којих свака уговорна страна добија по 3 ( три ) примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА :

ЗА НАРУЧИОЦА:
директор
Милан Ковачевић
_______________________

Нап ом ен е:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у моделу наведени.
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VIII ОБ РАЗАЦ Т РО ШК ОВ А ПРИП РЕ МЕ ПО НУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНО Ј ПОНУДИ
Понуђач
набавке набавку радова – Извођење радова
обликоване у две партије, ЈН број 04/16 даје:

на

у поступку јавне
рестаурацији споменика,

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, понуђач

(пословно име и седиште понуђача)
потрђује, да је понуду за јавну набавку радова – Извођење радова на рестаурацији
споменика, обликоване у две партије: Партија 1: Радови на рестаурцији споменика
палим добровољцима у спомен парку, у Ченти; Партија 2: Радови на рестаурацији
споменика палој браћи за ослобођење и уједињење српства у Јарковцу, ЈН број
04/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕ ЗА КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОП ИСА
У вези члана 75. став 2. Закона као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

( Назив Понуђача)
у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на Извођење радова на
рестаурацији споменика, обликоване у две партије: Партија 1: Радови на
рестаурцији споменика палим добровољцима у спомен парку, у Ченти;
Партија 2: Радови на рестаурацији споменика палој браћи за ослобођење и
уједињење српства у, Јарковцу, ЈН број 04/16 поштовао је
обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

( Назив понуђача )
у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на рестаурацији спомен
табли српским добровољцима из Првог светског рата у Елемиру и СПЦ
Успења Богородице у Зрењанину, у оквиру радова на текућем одржавању,
ЈН МВ број 1/15, даје:

ИЗЈАВУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу у случају доделе уговора доставити средство
финансијског обезбеђења предвиђено уговором и то:
оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ прописано
потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и
потврдом о регистрацији менице:
- за повраћај авансног плаћања у износу уговореног аванса са роком
важности најкраће до правдања аванса (ако је предвиђен аванс)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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XII ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНЦ Л ИСТА ПОНУЂАЧА
Понуђач
у
поступку јавне набавке мале вредности набавку радова - Извођење радова
на рестаурацији споменика, ЈН МВ број 04/16, даје следећу референц листу:
Редни
бр.

Предмет уговора

Време
извођења
радова

Вредност радова,
без ПДВ-а

Пун назив
инвеститора

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

44/55

XIII - Ф О Т О Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
ЈАРКОВАЦ

45/55

Позиција споменика у спомен парку: жртвама Првог св. рата (црвено),
обешеним свештеницима у револуцји 1848. и Црвеноармејцу (зелено)

Чеона страна споменика

Задња страна споменика
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Бочне стране споменика
РАД НА ТЕРЕНУ

Радови на припреми техничке документације
ЛИКОВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ И ТЕКСТ НА СПОМЕНИКУ
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Ликовне апликације: крст и ловоров венац (зелено) и текст (црвено)
ОШТЕЋЕЊА НА СПОМЕНИКУ

Утицај биофилма-кратерска оштећења

Механичка оштећења – окрзнућа
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Механичка оштећења – окрзнућа

Механичка оштећења – прслине
ОРГАНСКЕ НЕЧИСТОЋЕ НА СПОМЕНИКУ
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Наслаге плесни (црвено) и маховине (зелено)

Колоније лишајева

Колоније маховине на постаменту
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XIV - Ф О Т О Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А
ЧЕНТА
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ИСТОРИЈАТ ИЗМЕШТАЊА СПОМЕНИКА

Позиција споменика у спомен комплексу данас (црвени оквир)

Првобитна локација споменика, данас на његовом месту споменик НОБ-а
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Остатак оригиналног постамента са првобитне локације у центру села

Стара фотофрафија са гробља

Данашња локација, крај 20. века
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Предња страна споменика

Задња страна споменика

Бочне стране споменика
ЛИКОВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ И ТЕКСТ НА СПОМЕНИКУ
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ОРГАНСКЕ НЕЧИСТОЋЕ НА СПОМЕН ИКУ

Наслаге плесни (црвено) и колоније лишајева (зелено)
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