Број: 15-8-2/18
Дана: 20.08.2018.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
ЈАВНА НАБАВКА– набавке радова на полплочавању атријума са реконструкцијом
хидротехничких инсталација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.02 /18

Рок за достављање понуда
Датум отварања понуда

29.08.2018 .год. до 10.00 часова
29.08.2018. год. у 10.30 часова

август 2018. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,
68/2015 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. 85/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-31/18, од
12.08.2018.године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку број 3-26/18 од 12.08.2018.
године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавке радова на поплочавању атријума
Великобечкеречке штедионице

ЈН МВ бр. 02/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке

Страна
3
4

Технички опис и предмер

5

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона, упутство како се доказује испуњеност тих
услова и образац изјаве о испуњености услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

11
14
20
24
31
32

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/2014 2/ 32

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................Завод за заштиту споменика културе
Зрењанин
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 ЈН 02/18 су радови – радови на поплочавању атријума
Великобечкеречке штедионице са реконструкцијом хидротехничких инсталација
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Гордана Стоин за општи део, Драгана Шијак за технички део
Е - mail адреса (или број факса): e-mail: zzzskzr.nabavke@gmail.com; телефон 023 564-366
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 02/18.су радови –
реконструкцијом хидротехничкуих инсталација

на поплочавању атријума са

према општем речнику јавних набавки:
45432112 радови на поплочавању
45330000 водоинсталатерски и санитарни радови
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПРЕДМЕР
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Радови на санацији партера атријума објекта Великобечкеречке штедионице.
Радови се изводе према Конзерваторском пројекту Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин, одговорни пројектант Игор Ковач. Радови на реконструкцији атмосферске
канализације, канализације и водоводне инсталације
у атријуму део су Пројекта
хидротехничких инсталација, одговорни пројектант Срђан Неговановић.
Пројекти се налазе у службеним просторијама Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и
потенцијални понуђачи могу извршити увид сваког дана од 9,00 до 13,00 часова.
С обзиром на значај, објекта не може се мењати изглед и намена објекта. Сви потребни радови
се морају извести тако да се у што већој мери сачувају оригинални делови не само по форми и
материјалима. Нове делове израдити у свему по угледу на старе и по форми и материјалу.
Пажљиво демонтирати постојечу клинкер опеку, складиштити исту до поновне монтаже.
Уклоњање шута и отпадног материјала вршити ручно без употребе механизације. Терен
изравнати. Решити проблем пуихватања и одвођења атмосфералија, припремити адекватну
подлогу и поставити клинкер опеку.
Реконструкција постојећих хидротехничких инсталација:
Снабдевање објекта водом за санитарну инсталацију вршиће се из месне водоводне мреже,
преко новог комбинованог водомера са пропусним вентилом фи 80 са прописним вентилом
испред и пропусним вентилом са испстом иза њега. Водомер ће се налазити у надкривеном
пролазу објекта према условима Дистрибутера.
Водоводна мрежа од прикључка на мрежу до објекта ће се израдити од тврдих ПВЦ водоводних
цеви.
Довод воде до објекта кроз ајнфорт капију подрум извести у рову на слоју песка, а после
монтаже, цеви заштитити слојем песка по прописима за те радове. Довод воде до објекта кроз
подрум извести по плафону качењем помоћу обујмица.
Димензионисање цеви дато је пројектом, а према важећим прописима.
Водоводну мрежу пре пуштања у употребу испитати на притиса, односно извршити
дезинфекцију и прибавити потребну дозволу од овлашћеног предузећа.
Канализационе цеви у рову полагати на слоју песка према датом паду. После монтаже цеви
заштити слојем песка према прописима за те радове, испитати мрежу на притисак и затрпати.
Све одводне канализационе цеви су пластичне са потребним фазонским комадима.
Инсталација атмосферске канализације. Предвиђена је да се у партерну конструкцију уграде 2
нова бетонска сливника са таложником и нова цевна мрежа за одвод атмосферске воде до
постојеће уличне кишне канализационе мреже.
Атмосферска вода са платоа атријума се попречним и продужним падовима /1-3% слива до
сливника са таложницима. Осим тога атмосферска вода се из кишних вертикала преко гајгербетоских сливника фи 200 цевима фи 110 и 125 спроводи до сливника.
Инсталација се повезује на постојећу кишну инсталацију системом одводних цеви фи 160.
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Редни
број

1

2
3

4

ПРЕДМЕР ПАРТЕРА У ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКОЈ ШТЕДИОНИЦИ
ВРСТА И ОПИС РАДОВА ЗА
ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКУ
ЈЕДИНИЧНА
УКУПНА ЦЕНА
ШТЕДИОНИЦУ У
Јед.
ЦЕНА БЕЗ
Количина
БЕЗ ПОРЕЗА
ЗРЕЊАНИНУ-ФАЗА Бмере
ПОРЕЗА у
(у динарима)
САНАЦИЈА ПАРТЕРА
динарима
АТРИЈУМА
I ПОДОПОЛАГАЧКИ
РАДОВИ
Демонтажа постојеће клинкер
опеке, складиштење исте до
поновне уградње. Скидање 20
цм слоја тла и равнање терена,
са одвозом шута на најближу
депонију. Обрачун по м2
м²
454,00
Припрема подлоге туцаника 031мм за постављање завршне
облоге. Обрачун по м2
м²
454,00
Постављање клинкер опеке.
Обрачун по м2
м²
300,00
Набавка и постављање
гранитних коцки 10*10*10цм по
пројекту. Обрачун по м2.
м²
154,00
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ
РАДОВИ:
II ИНСТАЛАТЕРСКИ
РАДОВИ

1.

2.

3.

IIa ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ рова за канализацију и
водовод у земљи III категорије.
Ширина рова мин. 1,00м са
правилним одсецањем и
планирањем бочних страна и
дна рова. Дубина рова и под
извести по пројекту. Ровове
обавезно разупирати.
Обрачун по м3 .
Набавка и убацивање песка у
ров за постељицу
канализационих цеви. Песак
изравнати у слоју дебљине 5цм
испод муфа пре полагања цеви а
по извршеном полагању остатак
песка разастрти цеви у слоју
10цм. Обрачун по м3
Затварање рова насипањем
земље у слојевима 20-30 цм са
набијањем ручним набијачем.
Обрачун по м3 .

м3

75,40

м3

15,20

м3

64,00
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4.

1.

2.

3.

Одвоз преостале земље ван
градилишта на градску депонију
или место где одреди надзорни
орган. У цену урачунати утовар,
транспорт, истовар и планирање
земље на месту депоније.
Обрачун по м3 транспортоване
земље на удаљености до 10км.
м3
IIa ЗЕМЉАНИ РАДОВИУКУПНО
IIб БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда бетонског шахта за
канализацију од набијеног
бетона ВМ-20 димензије по
пројекту дебљине зидова 20цм.
Бетонске радове у свему
извести према постојећим
техничким прописима. Бетонске
површине морају бити глатке. У
цену урачунати набавку и
уграђивање пењалица. Обрачун
по комаду комплетно израђеног
шахта.
-Округлог пресека D=0,90m
-Округлог пресека D=0,60m
-Шахт водомера 1,20x1,50m
дубине 1,40m
Набавка и уградња ливеног
поклопца са рамом изнад шахта
канализације. Рам шахта
убетонирати тако да горња
ивица буде у равни бетонске
плоче.
Обрачун по комаду.
- Тешки поклопац
- Решетка
Израда армирано-бетонске
плоче за шахтове водовода d=10
цм заједно са арматуром.
Обрачун по м2
IIб БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПО

11,40

kom
kom

6
3

kom

1

ком
ком

7
3

м2

3,40
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1.

IIц МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и уградња
РVC-C и PVC-U цеви производ
NIBCO-USA или сличне са
припадајућим фитингом
(фазонским комадима). Цеви у
земљи морају бити положене у
слоју песка испод и изнад цеви.
На пролазу ових цеви кроз зид
мора се оставити слободан
простор око цеви најмање 2цм.
На местима где водоводна
инсталација пролази кроз
просторије које се не греју
(пасажи, степеништа, влажни
подрум и сл.) на одговарајући
начин цеви заштитити од
мржњења и механичког
оштећења. По извршеној
монтажи цевну мрежу
испробати на пробни притисак
од 12 бара.
О извршеној
проби на притисак сачинити
записник који мора бити
потписан од стране надзорног
органа . Обрачун по м1
комплетно постављене мреже од
РVC-C и PVC-U цеви
укључујући сва потребна
штемовања , фазонске комаде
као алат и материјал потребан за
њихову монтажу.
Ф 15
Ф 20
Ф 25
Ф 32

м1
м1
м1
м1

102,20
19,50
8,00
38,20
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2.

3.

4.

5.

6.

Уградња виндурит (РVC)
канализационих цеви са свим
потребним фазонским
комадима. Цеви монтирати
према техничким прописима у
слоју песка изнад и испод
цеви.Спајање цеви извести
заптивним прстеном и спајање
РVC цеви ливених фазонских
комада извести прелазним
комадом и заптивним прстеном
а према упутству.
Полагање цеви мора бити у
правцу и према нивелети из
подужног профила. У цену
урачунати поред монтаже цеви,
преглед, контрола правилног
отицања, сав рад, материјал и
остали трошкови. Обрачун по
м1
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Ф160
Ф125
Ф110
Ф75
Ф50
Набавка и постављање
пропусних вентила на мрежи.
Обарачун по комаду. Ф15
Набавка и монтажа
комбинованог водомера са
пропусним вентилом испред и
пропусним вентилом иза.
Водомер монтирати у шахту.
Обрачун по комаду монтираног
водомера са вентилма. Ф80/20
Прикључак водоводне мреже на
месну водоводну мрежу.
Обрачун паушално.
Прикључак канализационе
мреже на уличну канализациону
мрежу. Обрачун паушално.
IIц МОНТАЖЕРСКИ
РАДОВИ-УКУПНО
УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ
РАДОВИ:

м1
м1
м1
м1
м1

70,20
11,20
102,30
25,10
11,60

ком

31

ком

1
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РЕКАПИУЛАЦИА
I

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

II

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
ПДВ (20%):

УКУПНО СА ПДВ-ом
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 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 или
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 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. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе 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).

1.2.

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

1.3.

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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Референце: да је у претходне три године пре објављивања позива за достављање
понуда ( 2017, 2016,2015) обављао послове на најмање 3 објекта који су културно
добро, а од тога најмање један посао треба да обухвата и радове на партерном
уређењу објекту који је споменик културе, односно који се налази у оквиру најмање
једне просторно културно историјске целине. Доказује се достављањем потврде
надлежног Завода за заштиту споменика културе о статусу објекта ( у слободној
форми), и уговором о извођењу радова са окончаном ситуацијом.
1.2. У погледу техничке опремљенсти: доказ да поседује једно теретно возило (
доставити копију саобраћајне дозволе). Возило може бити у власништву понуђача
или у закупу. За возило које је у закупу доставити и уговор из ког се види да се
односи на ову јавну набвку.
1.3. У погледу кадровских капацитета:
1. најмање једног ангажованог инжењера одговорног извођача радова са лиценцом
бр 410 или 411 или 412;
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2. Запосленог, односно радно ангажована најмање 2 водоинсталтера и 1 зидара.
Као дозак доставити копије лиценци за ангажоване инжењере оверене њиховим
печатима; и
- доказ да су радно ангажовани код понуђача доставити оверену копију радне
књижице,
уговор о делу или уговор о привременим и повременим
ситуацијама или уговор о допунском раду. Уговоро о делу и уговор о
приременим и повременим пословима треба да се односи на конкретну јавну
набавку,
- за радно ангажовање водоинсталатере доставити уговоре о раду из којих се
види да су распоређени на овим пословима, односно диплому о стеченом
стручном образовању.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача
саставни је део конкурсне документације.),којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. 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.
Доказе за испуњеност додатних услова доказују се достављањем документата
наведених у делу IV додатни услови, тачка 1.3.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у конкурсно документацији.),
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.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став1. тачка 1- 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке радова број 02/18, испуњава све услове из чл. 75. 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) Понуђачје измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији 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 ЗрењанинЗрењанин, Трг др
Зорана Ђинђића 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – партерно уређење атријума
Великобечкеречке штедионице“,ЈН бр 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2018.
године до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
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.
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,Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – ,ЈН бр. 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ,ЈН бр. 02/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова за ЈН бр 02/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији 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.
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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, 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 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
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
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:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 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
конкурсној документацији,у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најкасније 45 дана,од дана истављања коначне ситуације, на основу оверене
грађевинске књиге, потписане од стране надзорног органа. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Аванс – до 50%.
У случају да понуђач достави понуду у којој тражи аванс, обавезан је доставити и бланко
соло меницу за повраћај авансног плаћања.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко
соло меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Бланко соло меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног
аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац неће исплатити
ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. У случају да
понуђач не тражи аванс, ова гаранција се не доставља.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведени посао не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова.
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште на e-mai zzzskzr.nabavke@gmail.com 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 бр. 02/18.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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 на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. 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).
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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.
15. 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“.
16. 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 гарантни рок.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извршења посла.

17. 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.

18. 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.
19. 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
на
e-mail
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zzzskzr.nabavke@gmail.com, 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, шифра 153 или 253, 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.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова- поплочавању
атријума Великобечкеречке штедионице, ЈН број 02/18
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 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 понуђ
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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 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.
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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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЈН бр 02/18

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок за извођење радова
Гарантни рок

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКЕ
ШТЕДИОНИЦЕ
Закључен између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту. Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(удаљем тексту: Извођач),
Основ уговора:
ЈН Број: 02/18
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на поплочавању атријума Великобечкеречке штедионице
са реконструкцијом хидротехничке инсталације и ближе је одређен усвојеном понудом
Извођача број _____ од ___________2018. године, која је саставни део овог уговора и
инвестициона техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско занатске и припремно-завршне радове,
ако и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране уврђују да цена за извођење радова из члана 1.Уговора износе укупно
____________________ динара без ПДВ-а односно ______________ са ПДВ-ом, а добијена је на
основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број _______ од ________ 2018.године.
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Најкасније 45 дана од дана испостављања коначне ситуације, оверене од стране надзорног
органа.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _______
календарских дана, рачунајићи од дана увођења у посао.
Странке су сагласне да Извођач од износа уплаћеног аванса започене радове који се могу
изводити у атељеу, а остале радове чим се стекну повољни временски услови.
Датум увођења у посао, стручни надор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
- Да је Корисник предао Извођачу пројектну документацију и грађевинску дозволу,
-

Да је корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе
наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
-у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
-у случају елементарних непогода или више силе,
-у случају измене пројектне документације по налогу Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођење радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од
сазнања за околности из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну
писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констаује у грађевинком дневнику
Ако Извођач подне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорену казну у висино 0,1% укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно
уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити , уз оверу надзорног органа без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету
која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене
казне и разлику до пуног износа штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора изведе у складу са важећим прописима,
техничким прописима, грађевинском дозволом, пројектном документацијом и овим уговором, и
да по завршетку радове изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- Да по пријему пројектне документације исту прегледа и у року од 7 дана достави
примедбе у писаном облуку Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговрмено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време
сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
-

Да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о
именовању одговорног извођача радова;

-

Да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;

-

Да обазбеди довољну рану снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-

Да обазбеди базбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослободи свих одговорности
према државним органима, што се тиће безбедности, прописа о заштити средине и
радно правних прописа за време укупнг трајања извођења рдова до предаје радова
Наручиоцу;

-

Да се строго придржава мера заштите на раду;

-

Да омогући вршење стручног надзора на објекту;

-

Да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

-

Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног
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или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
-

Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;

-

Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;

-

Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с
тим да отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да
садржи:
-податке о објекту
-одговорном пројектанту
-броју грађевинске дозволе
-податке о Наручиоцу,
- почетак и рок завршетка радове.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 2.и 3. овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац, ће обезбедити вршење стручног конзерваторског и грађевинског надзора над
извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са грађевинским
надзором.
Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана пре почетка радова на градилишту надлежној
инспекцији рада пријави градилиште, а копије прије постави на видно место на градилишту.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију и
грађевинску дозвлу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за изведне радове изосиси_____ година рачунајући од дана примопредаје радова,
осим ако је Правилником о минималним роковима за поједине врсте објеката односно радова (
„Сл. гласник РС“ 92/2011), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у
складу са условима произвођача, који тече од дана примопредаје радова.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су прдмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за
руковање.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први позив наручиоца, отклони о свом трошку
све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.
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Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по
пријему писаног позива Наручиоца, Корисник је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извршиоца, наплатом гаранције банке за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Натучилац има право
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта ,
Наручилац има право да тражи да Извођач поново изведе радове у складу са пројектном
документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини,
Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача.
Члан 13.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко
подизвођача_______________________, са седиштем _____________, ПИБ________________,
матични број ____________.
Извођач у потпунсти одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ, ДОДАТНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 14.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.
За вишак радова до 10% и односу на уговорене количине из предмера и предрачуна потребно је
да извођач застане са том врстом радовима и писмено обавести Наручиоца. Уколико је
Наручилац сагласан да прихвати вишак радова, Извођач радова ће извести радове након
добијања писмене сагласности.У случају да се појаве вишкови радова, наручилац је дужан да
сачини одлуку о измени уговора и анекс уговора.
У случају да се појави потреба да се изведу додатни радови који нису били укључени у
првобитни уговор, а који су постали неопходни, на основу предлога стручног надзора,
поступиће се у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и
изводи вишкове радова.
Члан 15.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести
хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или
спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и
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неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.овог члана,
о томе обавести Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно
повећана, о чеми је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 16.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Фактични обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 17.
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може
спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди
средства за њихово уговарање и извођење.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 18.
Извођач о завршетку радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова
уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова,
извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те неодостатке Извођач не почне да отклања у
року од 5 дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Члан 19.
Коначна количина и вредност радова утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених једничних цена из понуде.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- Уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако
извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
-

Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама
стручног надзора;

-

У случају недостатка средстава за њихову реализацију.
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Члан 21.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет уговора ангажује другог
извођача и активира гаранцију за добро извршење посла.Извођач је у наведном случају
обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних
радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Законом о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и другим важећим
прописима Републике Србије.
Члан 23.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- Понуда Извођача бр __________ од ________ 2018. године.
Члан 24.
Све евентуалне спорове стране ће решевати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у шест исответних примерака, по три за сваку уговорну страну.

Наручилац

Извршилац
М. П.

_____________________________

________________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набаке мале вредности радови на партерном уређењу Великобечкеречке штедионице ЈН бр
02/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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