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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 1/2019 дел.бр. 22/2019 од 11.02.2019. године, и
Решења о именовању службеника за јавне набавке за спровођење поступка
јавне набавке број 1/2019 дел.бр.27/2019 од 01.03.2019. године, припремљена
је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова
чији је предмет
Изградња објекта за потребе образовања
- јавна набавка мале вредностиЈН бр.1/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок
и место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови

Страна
3
3 - 10

11

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова

V

Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

18-43

VII

Модел уговора

44-52

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

53-62
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању, Кањижа, Главни трг
бр.9
www.rckanjiza.edu.rs

Предмет јавне набавке

Изградња објекта за потребе образовања

Врста предмета јавне
набавке

Радови

Назив и ознака из ОРН

45214000-0 –Радови на изградњи зграда у
функцији образовања и истраживања

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Опис сваке партије, ако је
предмет јавне набавке
обликован по партијама

Предмет јавне набавке није обликована по
партијама

Циљ спровођења поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради
закључења уговора о јавној набавци

Период важења уговора

уговор се закључује на одређено време и
траје од дана потписивања обе уговорне
стране па до реализације уговорних обавеза

Процењена вредност

Процењена вредност ће бити објављена у
записнику о отварању понуда

Контакт особа

Вуловић Марија, e-mail:zrnicmarija34@gmail.com

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1) Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је
саставни део конкурсне документације.
2) При извођењу предметних радова извођач је дужан да се придржава
техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова.
3) Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор
и контролу над извођењем радова;
4) Извођач је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг
квалитета у складу са важећим стандардима.

Конкурсна документација за ЈН радова бр. 1/2019

3/ 61

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
ЛОКАЦИЈА ГРАДИЛИШТА
Место извођења радова се налази на локацији Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању у Кањижи.
КЉУЧНО ОСОБЉЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Извођач радова ће обезбедити кључно особље које је предложено
приликом давања понуде.
У складу са одредбама члана 150. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18) извођач
радова одређује одговорног извођача радова који руководи грађењем објекта,
односно извођењем радова. Одговорни извођач може бити лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на нивоу еквивалентном академским
студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, најмање
три године одговарајућег стручног искуства на грађењу објеката или извођења
радова, одговарајућом лиценцом у складу са овим законом и које је уписано у
регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.
Одговорни извођач може бити и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на нивоу еквивалентном академским студијама односно
струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, најмање пет година
одговарајућег стручног искуства на грађењу објеката или извођења радова,
одговарајућом лиценцом у складу са овим законом и које је уписано у регистар
лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера за објекте за које
грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности
по+п+4+пк чија укупна површина не прелази 2.000 м2 бруто површине, објеката
мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара,локалних и
некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и
канализације,грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих
гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и
инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу
терена.
Одговорни извођач радова ће у руковођењу и извођењу радова имати
подршку од стране довољног броја техничког и административног особља које
поседује одговарајуће стручне квалификације и искуство потребно за обављање
тих послова.
Извођач радова ће на захтев стручног надзора доставити биографије,
потврде о квалификацијама и референце/препоруке за било ког члана свог
особља. Стручни надзор може захтевати од извођача радова и да замени било
ког члана особља, уколико сматра да не поседује одговарајуће квалификације и
искуство потребно за извршење додељених задатака.
ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
Извођач радова ће одредити лице за превенцију незгода и предузети све
потребне мере за заштиту здравља и безбедности свих запослених на
радовима, као и свих других лица на градилишту или оних, на које радови утичу
на неки други начин, укључујући:
- Обезбеђење механизације и њено одржавање у безбедном стању и без ризика
по здравље људи, у мери у којој је то потребно;
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- Поступке који ће осигурати, у мери у којој је то потребно, безбедност по
здравље људи приликом употребе, руковања и складиштења, или транспорта
производа и материјала;
- Набавку такве заштитне одеће и опреме (као што су шлемови, одећа са
рефлектујућим ознакама, чизме), прва помоћ, медицинске и здравствене услуге,
информације, упутства, обука и надзор колико је потребно да би се, у мери у
којој је то потребно, обезбедили здравствени и безбедни услови за све
запослене на радовима;
- Одржавање свих локација на градилишту у безбедном стању, без ризика по
здравље, као и одржавање свих приступа и излаза са таквих места у безбедном
стању и без ризика.
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Опис локације и постојећег стања:
Локација Парка науке се налази у Кањижи (Главни трг бр. 9) у дворишту
кат. парц. бр. 930 К.О. Кањижа између објекта бр. 17 (Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању) и објекта бр. 13 (Пробна сала
са канцеларијама и радионица „РКА”) одмах до суседних источних парцела
кат.парц.бр. 925 и 927 КО Кањижа у укупној величини од 537,40м2-ра. Дотични
терен има пад од запада према истоку – висинска разлика износи око 25-30цмра. На нижем источном делу дворишта у правцу север-југ се налази и отворени
јарак ширине око 85 цм-ра и дубине од 20 до 30 цм-ра који служи за одвод
атмосферских вода са крова објекта бр. 13. Простор предвиђен за изградњу
парка науке са павиљоном је неодговарајући и слабо потравнат. Сама парцела
кањишког културног центра, тојест кат. парц. бр. 930 КО Кањижа је величине
6676м2.
Опис о обликовним, програмским и функционалним карактеристикама
објекта:
У овиру кат.парц.бр. 930 КО Кањижа (Кањижа, Главни трг бр. 9) где је
планиран Парк науке величина дела са наменом Парка науке износи 537,40 м2ра. На том дворишном простору између објекта бр. 17 и бр. 13 након чишћења и
нивелисања терена је предвиђено формирање платоа и стаза са изградњом
четвртастог павиљона науке на средини простора. Павиљон науке (дим
630x630цм-ра) је смештен приближно на средини тог простора на раздаљини од
7,55 метара од објекта бр. 17. Прилаз павиљону је решен са стазама од оба
поменута објекта, односно са степеницама са свe четири стране. Површина
поплочања платоа заједно са стазама на делу Парка науке по пројекту износи
163,20м2, од тога површина под саћастим елементима износи 141,30м2, док
површина са бехатон плочама износи 21,90м2. Ови последњи су у ствари
„кутићи” за научне-едукативне” приказе и слично. Величина павиљона науке
заједно са степеницама износи укупно 48,30м2-ра, што треба облагати са
керамичким плочама отпорним на мраз и клизање. Сам павиљон је издигнут од
околног платоа за 75 цм-ра – рачунато од коте -0,75 код почетка степеница.
Висина самог врха шаторастог крова павиљона износи 775цм-ра, док висина
стрехе павиљона је 314цм-ра оба мерено од -0,75 коте код почетка степеница. У
југо-источном ћошку платоа односно павиљона изнад постојећег шахта БХ
планирана је зидана баштенска чесма ради омогућивања заливања парка и
осталих биљака. Слободна површина око поплочаних делова је предвиђена као
парковски уређена зелена површина – косине рондела око павиљона са
лековитим и украсним биљкама износе 36,40м2, док остала потравната
површина износи 289,50м2. Према томе површина свега парковски обликованог
дела дворишта износи укупно 325,90 м2-ра.
Конкурсна документација за ЈН радова бр. 1/2019
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•

Површина дела у функцији Парка науке укупно износи П=537,40м2
(100%)
•
Површина павиљона науке износи П=48,30м2 (8,99%)
•
Површина рондела са лековитим и украсним биљкама око
павиљона износи П=36,40м2 (6,77%)
•
Површина платоа и стаза око павиљона науке покривено са
саћастим бетонским елементима износи П=141,30м2 (26,29%)
•
Површина под бехатон плоча око „информативних кутића” око
платоа и стаза износи П=21,90м2 (4,08%)
•
Уређена зелена површина са травом износи П=289,50м2 (53,87%)
•
Свеукупна поплочана површина П= 48,30+141,30+21,90=211,50м2
(39,36%).
•
Свеукупна
потравната/зелена
површина
износи
П=289,50+36,40=325,90м2 (60,64%)
Подаци о климатској зони и зони сеизмичности:
Парк науке са павиљоном (П+0) у Кањижи, на Главном тргу бр. 9.,
кат.парц.бр. 930 КО Кањижа се налази у III-ој климатској зони и у VIII -ој зони
сеизмичности.
Опис конструктивног система:
Павиљон парка науке (п+0) је планиран са класичним материјалима:
бетон, дрво, цреп, пластифицирани чел. лим, керамичке плоче и слично. Објекат
је четвртастог облика димензије 6,30x6,30метара, издигнуто од околног платоа
за 75 цм-ра. Конструкција павиљона је класична: тачкасти темељи повезани са
темељним гредама рађени од армираног бетона. Стубови у комбинацији косих
стубова на четири ћошка носе рожњачу шаторастог крова са шиљатим врхом.
Стубови и кров су од рендисане чамове грађе I. класе бојени лазурном бојом за
дрво. Шаторасти кров изломљеног облика са шиљатим врхом (нагиби пада су 30
и 65 степени) је покривен енгобираним бибер црепом – двоструко покривање.
Сам врх крова је завршен са украсном облогом од бојеног пластифицираног
челичног лима. Укупна висина украсног врха је х=115цм.
Припремни радови – земљани радови и рушење:
После пажљивог вађења непотребних застарелих/болесних 180цм-ра
високих дрвећа (укупно 5 комада) са површине будућег уређења Парка науке
треба скинути земљано/хумусни слој д=око 20цм. Затим треба рушити постојећу
бетонску риголу (л=око 6метара) и део постојећег шахта атмосферске
канализације. Након ископа тачкастих темеља павиљона (120x120цм 4 ком) и
степеница павиљона (траке шир=30цм) – у дубини фундирања од око 70-80 цмра, треба копати ров за нову атмосферску канализацију, односно јаме за
шахтове атмосферске канализације (4 ком). После поставка пешчаног постоља
и ПВЦ цеви атмосферске канализације треба затрпати отворени јарак, затим са
ископаном земљом насути и нивелисати терен на источном делу парцеле – то
јест источног дела Парка науке. Земљу треба насути у слојевима од 20 цм-ра и
треба утабати до збијености околног терена. Након тога треба скинути трошни
малтер са доњег појаса зида суседа (објекат на кат.парц.бр. 927 КО Кањижа) и
заједно са вишком земље сав настали грађевински шут треба однети на место
градске депоније или на место који одређује наручилац.
Остали земљани радови на изградњи партера платоа и стаза:
После ископа траке и поставке бетонских ивичњака димензије 6x20x50цмра типа „Арминг-Бг” или слично у бетон (м1/0,04м3) на ободним деловима
поплочања у оквиру платоа, стаза око павиљона, прилазних стаза и „кутића”
едукативних намена, треба израдити, такође насути и добро утабати
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крупнозрнасти пешчани слој од 20цм-ра у тако насталу површину. Табање
вршити све до збијености околног терена. Треба посветити посебну пажњу на
нагибе због сливања воде на погодно место – тојест према зеленим
површинама.
Бетоњерски радови на изградњи павиљона и слично:
Након насипања природног речног шљунка испод тачкастих темеља,
темељних греда, и темеља степеница павиљона у дебљини од 10цм-ра,
темељне стопе дим 120x120x40цм и темељне стубове дим 30x30x62цм од Пос
ТС (по 4ком) те темељене греде Пос Г1 дим 30x50цм и остале темеље
степеница треба треба бетонирати са бетоном МБ-20 и армирати их према
статичком прорачуну. Пажња: Треба припазити да анкери за Пос КС и Пос С,
односно за косе плоче степеница и за плочу пода павиљона буду благовремено
постављени! Након насипања поред темеља и испод плоче степеница и пода
павиљона са ископаном односно песковитом земљом, и након набијања свих
треба насути и набијати још један пешчани слој од 10 цм-ра. Под павиљона
(д=10цм) треба бетонирати са МБ-20 и армирати са мрежастом арматуром Маг
Q-131. Исто важи и за косе плоче (д=10цм) и бочне зидиће (ш=12цм, х=око
20цм) степеница, с тим да ове последње треба армирати са двоструком мрежом
Маг Q-131.
На ободни зид постојећег шахта БХ треба бетонирати бетонски
постамент-прстен (ш=12цм х=око 50цм), односно водолов чесме, те на крају
бетонску капу зидане чесме – све према датом цртежу бр.14. Сва бетонирања
треба извести са бетоном МБ-20. За конструктивно армирање је предвиђено Маг
Q-131 мрежа. Све видљиве бетонске елементе треба касније малтерисати са
цементним малтером. Напомена: Треба посветити посебну пажњу на нагибе
пода због сливања воде на погодно место – према зеленим површинама.
Обрада подова павиљона и степенице павиљона:
Након израде бетонске подлоге пода и степеница павиљона под и
степенице треба изравнати са цементном кошуљицом д=2-3цм-ра рађене од
просејаног шљунка фракције 1. Код пода павиљона обратити пажњу на
минимални пад према ивицама. Видљиве делове бочних зидова степеница и
чела пода павиљона треба малтерисати са цементним малтером. Као крајња
облога пода и чела пода (х=10цм) и степеница (газиште и чело) предвиђене су I.
класне керамичке плоче отпорне на мраз и на клизање (дим 33x33цм) – на
пример типа ГРЕСС или слично у две нијанси боја. План и начин постављања
керамичког пода може се видети на цртежу детаља бр.15. Керамичке радове
треба извести квалитетно и обазриво, плоче лепити са грађевинском лепком на
припремљену непотпуну суву цементну подлогу (подлога одма после везивања).
Фуговање извршити пажљиво да не остану трагови од цемента на плочама.
Поплочање платоа и стаза:
Плато испред павиљона и стазе у ширини од 160цм-ра који окружују
остале три стране павиљона треба обложити са саћастим бетонским
елементима. Подну облогу платоа и стаза око павиљона треба израдити од
бетонских саћастих елемената димензије 60x40x10цм типа „Арминг-Бг” или
слично. Растер елементе треба поставити у песак на већ припремљену подлогу
од тврдо утабаног крупнозрнасте постељине. При поставци припазити на
одговарајући пад према зеленим површинама! На западну ивицу платоа, која
спада према објектима бр. 3, 4 и 5 ради спречавања паркирање аутомобила
предвиђено је поставка бетонских кугли од Ø30цм (6 ком) исто производње
„Арминг-Бг”-га или слично. Размак између тих лопти не сме да буде већи од 150160 цм-ра. Исто близу западних делова платоа са обе стране треба поставити
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бетонске корпе за смеће са поцинкованим улошцима (дим 45x45x70цм – 2 ком)
– типа „Арминг-Бг” или слично. На осталим ободима платоа и стаза смештени су
четвороугаони такозвани „кутићи” за едукационе намене димензије 150x150цмра (9 ком) ради поставке научно-педагошке информативних табли и слично
(Видети цртеж поплочавања). Ове заједно са прилазним стазама (стазе
шир.150цм) који су вођени од објеката бр. 17 и бр. 15 све до павиљона су
предвиђени исто од бетонских плоча. За облогу су изабране Бехатон плоче
димензије 30x30x8цм-ра производње „Арминг-Бг” или слично. Плоче треба
поставити у песак на већ припремљену тврдо утабану подлогу од
крупнозрнастог песка. И код ових треба припазити на пад воде и да фуге и рупе
између плоча буду испуњене песком.
Носива и кровна конструкција павиљона са покривањем крова:
Носива и кровна конструкција павиљона је предвиђена од дрвета – сва I.
класна чамовина, видљиве делове треба рендисати и фозирати. Шатората
кровна конструкција са шиљатим врхом је ослоњена на четири вертикалних и
осам косих стубова постављеним на угловима павиљона. Коси стубови (Пос КС
дим 14x14цм) су у ствари повезани за рожњачама Пос Р (дим 14x16) који су у
средини ојачани са елементом од 14x8цм у дужини од 395цм-ра – који су
фиксирани за Пос Р са анкерима Ø12 – 6 ком по рожњачи. Главни носачи
шаторастог крова (30 степени) су гродови Пос I дим 12/14цм – који су при
слегања на углове рама од рожњача ојачани са улошком дим 12x14цм л=70цмра. Ови улошци су фиксирани за Пос I са анкерима Ø12 – 2 ком. Средњи стуб,
на који се наслања горњи шиљати део (65 степени) је конструктивно прихваћен
са клештима (дим 2x7/14цм) у висини рожњача односно на почетку наслагања
шиљатог врха (2x5/12цм). Треба поменути да све шрафове треба извести са
удубљеним главама које треба сакрити са дрвеним полулоптастим чеповима.
Косу површину крова треба облагати са рендисаним даскама перо на
жљеб (д=2цм) – горњи опшав, затим после израде разних надвишења и
њихових облога од калибрираних дасака (д=2цм) на целу површину крова треба
поставити паропропусну водонепропусну квалитетну кровну фолију, коју треба
причврстити контралетвама 5x5цм-ра. Кровну плоху затим треба летвисати (дим
5x3цм) за бибер цреп – двоструко покривање. Кров треба покрити са
енгобираним бибер црепом – двоструко покривање типа Бибер плус –
производње из Кањиже или слично. Видљиве дрвене елементе конструкције,
затим разне дрвене опшаве (например чеоне даске итд.) треба треба бојити
лазурном бојом за дрво најмање три пута.
Разни занатски радови (браварски, лимарски и молерски радови) на
изградњи павиљона:
Све браварске радове треба извести од потпуно чистих нових челичних
профила, цеви и лимова без трагова корозије, свему према датим (детаљ
прихватног елемента стубова Б1 видети на цртежу бр.16), или договореним
детаљима, премазати их антикорозивним премазом и бојити мат лак бојом за
метале. Код лимарских радова предвиђен су хоризонтални (Ø16цм) и
вертикални (Ø12цм) олуци и детаљ самог врха шиљатог дела крова (видети
цртеж бр.11) које све треба извести од пластифицираног бојеног челичног лима
д=0,55мм све према стандардним детаљима. Боја лима треба да буде зрела
трешња. У молерско-фарбарских радова спада бојење малтерисаних бочних
зидова степеница. Бојити фасадном бојом свему према упутствима произвођача
боја.
Санациони радови на суседном зиду:
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Након скидања дотрајалог малтера са доње зоне суседног зида, фуге
опечног зида треба очистити и продубити и извршити поновно малтерисање
истог. Малтерисати треба са продужним цементним малтером затим бојити са
одговарајућом фасадном бојом на боју и тон по нахођењу инвеститора. При
раду користити мобилну грађевинску скелу.
Остали радови:
У остале радове спада израда ригола за одвод воде до шахтова
атмосферске канализације које су предвиђени од бетонских елемената Каналета димензије 35x24x8цм производња „Арминг-БГ” или слично. Треба их
поставити на добро утабану пешчану подлогу (д=10цм) у мршави бетон
д=око5цм. Фуге и спој између елемената каналета треба испунити са цементним
малтер/млеком или код већих наглих кривина са бетоном. Риголе водити са
одговарајућим падом према одливним шахтовима атмосферске канализације.
Зидање стубића чесме треба извршити са бираном добропеченом опеком
МО-15 нормалног формата у цементни малтер у висини од 98цм, у ширини зида
12цм. Сама чесма у основи има димензију од 64x64цм-ра. Зидове чесме треба
извести са пуном фугом. Капа чесме је предвиђен од бетона такођер и
постамент односно водолов за одлив воде све од бетона МБ-20, армирани
конструктивно са Маг Q-131 мрежом. Све бетонске елементе треба касније
малтерисати и бојити водоодбојном бојом. Код водолова зидане чесме треба
израдити четвороугаону металну решетку дим. 400x310x30мм од пљоснатог
челика д=3мм, коју треба премазати антикорозивом затим бојити мат лак бојом
за метале (Видети детаљни цртеж бр.14).
Обрада слободних површина - озелењивање:
После скидања горњег слоја од 20 цм-ра и планирања земље и
нивелисања приликом насипања у нижим источним деловима простора Парка
науке треба сву површину предвиђену као зелену насипати са хумусом у
дебљини од 20 цм-ра затим сву ту површину треба потравнати одговарајућом
смешом траве. Препоручује се да на погодним местима у зеленој површини
може се формирати понеки цветњак са педагошко-едукативном наменом.
Пошто планирани плато, односно ободне стазе око павиљона немају
бетонску подлогу – већ су постављени само на добро утабану површину од
крупнозрнастог песка (д=20цм) предвиђа се да у саће бетонских растера сипа
хумус/земља црница измешано са семенкама траве – ради обогаћивања и
озелењивања те површине. У ту сврху спада и косина „рондела” око павиљона,
коју треба формирати од хумуса/земље црнице у паду 1:3, тојест око 30 степени.
На тој косој површини у хоризонталној ширини од 150 цм-ра треба садити
лековите и украсне биљке за научно-едукативне потребе. Препоручује се да на
угловима павиљона или се саду винова лоза, или руже пењалице – које би
временом са стручном вођењем неге улепшали би павиљон.
У радове озелењивања Парка науке осим сејања траве спада и заливање
и нега истих до првог кошења. За даљу негу треба обезбедити сву могућу
механизацију за заливање и одржавање зелених површина (разне баштенске
алате, косаче траве, тример, црева са главама за прскање и слично).
Након комплетно изведених радова треба извршити генерално чишћење
околине Парка науке заједно са павиљоном (П+0) и тако уредно и очишћено
треба предати инвеститору. Све радове треба извести врло пажљиво и обазриво
(при радова нарочито потребно пазити на разне водове – водовод, телефон, ел.
вод и слично), и према и у складу са техничким прописима и нормативима за те
врсте грађевинско-занатских послова. Овај технички опис је саставни део
предмера радова.
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Опис стања инсталације:
ИНСТАЛАЦИЈЕ на објекту су постојећи – извести их према условима
појединих инсталација:
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ су
постојеће. Уређена околина павиљона се снабдева водом из градске водоводне
мреже на Главном тргу преко постојећег водомера. Атмосферска (одводна)
канализација је прикључена на постојећу атмосферску канализацију парцеле
која је прикључена на јавну атмосферску канализацију на Главном тргу.
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА је постојећа - прикључена је на спољну
градску мрежу.
ВОДОВОД: Због формирања надземне зидане баштенске чесме у оквиру
објекта Парка науке са Павиљоном (П+0) – продужетак водоводне мреже треба
прикључити на постојећи водовод парцеле иза постојећег БХ, односно иза
постојећег водомера (Ø20), која је прикључена на водоводну мрежу насеља. На
планираном продужетку треба поставити хромирану одговарајућу славину за
чесму са пропусним вентилом. Славина треба да буде погодна за могућност
причвршћивања цеви за заливање. Постојећи баштенски хидрант (БХ) на чији
шахт се надграђује зидани део чесме по могућности остаје – треба да буде
снабдевен са холендер славином. Нову мрежу треба израдити од полиетилен
цеви или од поцинкованих челичних водоводних цеви са потребним и
одговарајућим фазонским комадима у свему према пројекту. Цеви у зидовима
чесме треба обмотати траком јуте или филца и треба термоизоловати. Све
спојеве извести у складу са техничким прописима и стандардима за ову врсту
радова. Испод точећег места уградити пропусни вентил. Готову водоводну
мрежу треба дезинфиковати и испробати на пробни притисак од 8 бара,
записнике и извештаје треба прикључити документацији за технички пријем и
предати Инвеститору. Санитарну опрему изабрати по описима предмера, све
славине треба да буду хромиране. Све елементе опремити прописном опремом
из предмера и по жељи инвеститора.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА: Атмосферску канализациону мрежу
треба извести од ПВЦ канализационих цеви домаће производње са свим
потребним фазонским комадима и заптивним материјалом. Нову мрежу треба
прикључити на постојећу канализациону мрежу атмосферлија у тачци „Х”, тојест
код реконструисаног шахта. Трасу водити у рову постојећег јарка, која се
простире у северо-јужном правцу на источном делу простора који је предвиђен
за Парк науке. На овој вод треба да се приључи и одводна цев баштенске чесме.
Цеви у рововима треба да се полажу на тампон од песка те се и око цеви мора
насути песак д=20-25цм. Цеви треба водити на потребној дубини (око 60-80цмра) са потребним падом према постојећој мрежи, односно градској атмосферској
канализацији. На траси треба изградити шахтове за прихват ригола
атмосферлија. Шахтови су унутрашње димензије 40x40x40-80цм-ра (4 ком),
треба их зидати од пуне опеке нормалног формата д=12цм у цементни малтер
које треба малтерисати истим малтером. Поклопац се предвиђа од уграђених
ливеногвозденим решетака. Дно треба бетонирати и обликовати у виду бетонске
кинете.
Прикључке нове мреже на постојећу као и све остале радове извести у
складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту послова и објеката.
Целу атмосферску канализацијску мрежу треба извести са прописаним
падовима. Пре затрпавања проверити спојеве и проток цеви.
Овај технички опис је део предмера и предрачуна.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и
планове.
Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан
увид у радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније
не би дошло до непредвиђених и накнадних радова.
Понуђачи су у обавези да пре увида, 1 дан раније најаве захтев за увид
на телефон бр. 024/874-733 или електронском поштом на e-mail адресу:
rckanjiza@kanjiza.rs.
О извршеном увиду понуђач ће дати Изјаву о обиласку локације и
упознавању са предметом јавне набавке. Наведена Изјава је у склопу конкурсне
документације и чини саставни део понуде.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

IV а. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

2.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу 6. ове конкурсне
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном
Да он и његов законски заступник није одговорношћу потврђује да
осуђиван за неко од кривичних дела као испуњава услове за учешће
члан организоване криминалне групе, да у поступку јавне набавке из
није осуђиван за кривична дела против чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
привреде, кривична дела против животне став 2. ЗЈН, дефинисане
средине, кривично дело примања или овом
конкурсном
давања мита, кривично дело преваре (чл. документацијом
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

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) ЗЈН);
4.
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Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
5.

Да има важећу дозволу надлежног органа НЕ тражи се посебна
за обављање делатности која је предмет дозвола
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).
IV б. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

2.

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА

- да је у периоду од 6 месеци пре објављивања ИЗЈАВА (Образац 5. у
Позива за подношење понуда био ликвидан, тј. поглављу 6. ове
да није имао ниједан дан неликвидности.
конкурсне
документације),
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- да је понуђач у претходној пословној години
(2018) и у 2019. години до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, закључио и извршио најмање један
уговор о извођењу истих или сличних радова
који су предмет јавне набавке, у износу од
минимум 3.500.000,00 динара (без ПДВ).

којом
понуђач
под
пуном материјалном и
кривичном
одговорношћу
потврђује да испуњава
додатне услове за
учешће у поступку
јавне набавке из чл.
76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном

Напомена:
Извршење радова може бити започето и
документацијом.
раније, односно пре 2018. године, али окончање
истих мора бити најраније 2018., а најкасније у
2019. години до рока за подношење понуда.
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- да располаже са опремом и машинама
потребним за пружање радова који су предмет
јавне набавке, и то:
 камион кипер - мин. 1 ком.
 утоваривач или комбинована машина - мин.
1 ком.
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 вибро ваљак - мин. 1 ком.
 компресор са пнеуматским пиштољем - мин.
1 ком.
4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- да на дан објављивања јавног позива за
подношење понуде има следећих запослених
односно радно ангажованих радника са стручном
спремом или звањем са минималним радним
искуством на истим или сличним пословима:
 дипломирани грађевински инжењер са
лиценцом 410-1 извршилац
 руковаоц грађевинских машина - 2 или
више извршиоца
 возач са положеном “Ц“ категоријом - 1 или
више извршиоца
 НК радник - 4 или више извршиоца

IV в. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке,наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1,
2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4,
у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац
5. у поглављу 6. ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 6. у поглављу 6. ове конкурсне документације),потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу 6. ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да затражи да достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од
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пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Докази које ће Наручилац захтевати су:
Ред.
број
1.

ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан
други орган)

2.

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МУП-а
Напомена:
1) не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
2) уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
потврду достави за сваког законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
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да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
1. ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште
представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-zapravna-lica-i-fizicka-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али
и према месту пребивалишта).
2. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта).
3.

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
5) доказ не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа
Регионални центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
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пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе
да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и
од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да
уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих
локалних органа/организација/установа.
Ред.
Број.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
финансијски капацитет

1.

Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од
15.09.2018.год. до 15.03.2019. год., није био неликвидан, с тим да
понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Народне банке Србије
пословни капацитет

2.

1) Списак најважнијих изведених радова, са наведеним свим
објектима којима понуђач доказује услов може бити на оригиналном
обрасцу бр.8 или на обрасцу понуђача.
2) Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора - потврде
могу бити на оригиналном обрасцу бр.9, или издате од стране других
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају да
садрже следеће податке:
-назив и седиште Наручиоца
-назив и седиште Понуђача
-тачан назив и локалитет изведених радова
-датум завршетка радова
-контакт особа Наручиоца, е-mail адреса и телефон
-укупна вредност изведених радова без ПДВ-а
-потпис одговорног лица и печат наручиоца
Напомена: Понуђач је дужан да достави потврде наручилаца за све
објекте којимa доказује услов.
технички капацитет

3.

1) За опрему и механизацију која подлеже обавезној регистрацији
доставити:
- фотокопије важећих саобраћајних дозвола или читача саобраћајних
дозвола;
- уговор о лизингу или уговор о закупу (уколико је опрема и
механизација предмет уговора о лизингу, или предмет уговора о закупу)
2)

За

опрему

и

механизацију

која

не

подлеже

Конкурсна документација за ЈН радова бр. 1/2019

обавезној
16/ 61

регистрацији доставити:
- фотокопије инвентарних пописних листа основних средстава, са
означеном – маркираном опремом на коју се доказ односи или рачун о
куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране
овлашћеног лица или уговор о лизингу или уговор о закупу са
фотокопијом инвентарних пописних листа основних средстава
закуподавца.
Напомена:
 обавезно приложити Изјаву понуђача да располаже са
потребним техничким капацитетом - образац бр.10.
 период на који је Уговор о закупу закључен, мора бити дужи од
планираног периода за извођење радова ове јавне набавке
 прихватљиви су и предуговори
кадровски капацитет

4.

1) фотокопије М обрасце Фонда ПИО за пријаву радника по основу
уговора о раду, по основу уговора о обављању привремених и
повремених послова и по основу уговора о допунском раду,
2) фотокопије лиценци за носиоце личних лиценци и потврда
Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце (потврда о року важења
лиценце издата од Инжењерске коморе Србије из које се види да је
лиценца важећа на дан подношења понуде),
3) фотокопија уговора за ангажоване уговором о обављању
привремених и повремених послова, фотокопија уговора за ангажоване
по основу уговора о допунском раду, фотокопија уговора за ангажоване
другим уговором у складу са Законом о раду.
Напомена:


обавезно приложити Изјаву понуђача да
потребним стручним кадром - образац бр.11

располаже

са

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст.
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то:
извод из регистра надлежног органа:
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри
Привредна друштва
Претрага података
Претрага пд
Претрага пл и предузетника
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или
појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из
других поступака јавних набавки код тог Наручиоца.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда које имају исту најнижу понуђену цену,
Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок гаранције на
изведене радове.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Ред.
бр.

ОБРАЗАЦ

6.1. Образац понуде (Образац 1);
6.2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
6.3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
6.4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6.5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 5);
6.6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6);
6.7. Образац Изјаве понуђача о извршеном обиласку локације и упознавању
са предметом јавне набавке (Образац 7).
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6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 1)
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА ЈН БР. 1/2019
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
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
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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 понуђача
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 који ће
извршити подизвођач:
2)
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: Изградња објекта за потребе образовања

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок извођења радова:
Напомена:
макс. рок је 60 календарских дана
од дана од увођења у посао

Начин и услови плаћања:

Рок плаћања:

___________
календарских дана од дана
увођења у посао

Плаћање
је
по
завршетку
радова,
испостављању
рачуна
и
достављању
Записника о примопредаји радова овереног од
стране извођача, инвеститора и надзорног
органа.
у року од 45 (четрдесетпет) календарских
дана по завршетку радова, испостављању
рачуна
и
достављању
Записника
о
примопредаји радова овереног од стране
извођача, инвеститора и надзорног органа.

Рок важења понуде:
Напомена: рок важења понуде не
може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуда

Гарантни период:
Напомена:
мин. 24 мес. од дана примопредаје
изведених радова

Понуђач
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

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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6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(ОБРАЗАЦ 2)

Место издавања понуде
Датум
Рок важења понуде
Број понуде
Ред.
бр.
1

I.
1.

а.
б.
ц.
2.

Опис

ј.м.

2
Напомена: Изведба свих радова се
подразумева са свим потребним
радњама и предрадњама за поједине
врсте грађевинских радова, са свом
материјалом,
људском
снагом
и
могућностима
те
заједно
са
транспортима
и
са
потребном
механизацијом, оплатама, скелама и
слично.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Скидање хумусног слоја д=око 20цм и
исколчење платоа, стаза, павиљона
науке и зелене површине комплетно
изведено
са
свим
потребним
материјалом обрачунава се по м2.
плато и стазе
павиљон науке
зелена површина
Нивелисање и насип земље у дебљини
око 25цм-ра у нижим источном делу
дворишта, комплетно изведено са
набијањем обрачунава се по м3.

3

оквирна
количина
4

Јед.цена без
пдв-а
5

Износ (дин)
без пдв-а
6=4x5

m2
m2
m2

163,20
84,70
289,50

m3

64,40

m3

57,90

m2

163,20

m2

289,50
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3.

Довоз и планирање плодне земље црнице у дебљини око 20 цм-ра у
зелене површине дворишта, комплетно
изведено обрачунава се по м3.

4.

Набавка,
насипање
и
набијање
крупнозрнастог песка испод пода
платоа и стаза у слоју од 20цм са
набијањем до збијености околног тла,
комплетно изведено обрачунава се по
м2.
Набавка и сејање одговарајуће смеше
траве, заливање и нега до првог
кошења, зелених површина дворишта,
комплетно изведено обрачунава се по
м2.
Ручни ископ земље III.кат. за бетонске
ивичњаке
шир.
Око
20-25
цм,
комплетно изведено са обрачунава се

5.

6.

а.
б.
7.

а.
б.
8.

a.
b.
9.

по м3.
за ивичњаке око платоа и стаза
за ивичњаке око павиљона науке
Ручни ископ земље III.кат. За темеље
павиљона науке, комплетно изведено у
дубини око 70-80 цм-ра обрачунава се
по м3.
Темељи самци Пос ТС 120x120цм - 4
ком
Темељне траке степеница шир. 30 цм

трака за каналице код реконструисаног
шахта
Насипање и набијање (до збијености
околног тла) ископане земље поред
темеља павиљона науке, комплетно
изведено
са
разбацивањем
и
планирањем вишка земље по околном
терену обрачун. се по м3.

а.
б.

испод каналица реконструисаног шахта

14.

Набавка и насипање природног речног

а.
б.
11.

а.
б.
ц.
12.

а.
б.
13.

5,80
1,80

m3

4,40

m3

2,00

m3

0,30

m3

0,50

m3

2,20

m3
m3

1,90
0,60

m3
m3
m3

21,40
1,80
1,90

m3
m3

3,25
0,75

m3

0,15

m3

0,20

Ручни ископ земље III.кат. За траку
одводних
каналица
атмосферлија,
комплетно изведено у дубини око 25
цм-ра обрачунава се по м3.
трака за каналице код нових шахтова

Насипање и набијање (до збијености
околног тла) ископане земље поред
ивичњака,
комплетно
изведено
обрачунава се по м3.
ивичњаци око платоа и стаза
ивичњаци око павиљона науке
Набавка,
насипање
и
набијање
песковите земље испод пода павиљона
и степеница х=75цм у слојевима од
20цм-ра до збијености околног тла,
комплетно изведено обрачунава се по
м3.
испод пода павиљона науке
испод темељних греда павиљона науке
испод степеница
Набавка, насипање и набијање песка
д=10цм испод пода павиљона и
степеница до збијености околног тла,
комплетно изведено обрачунава се по
м3.
испод пода павиљона науке
испод плоче степеница
Набавка, насипање и набијање песка
д=10цм испод одводних каналица
атмосферлија до збијености околног
тла, комплетно изведено обрачунава се
по м3.
испод каналица код нових шахтова

10.

m3
m3
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а.
б.

шљунка испод темеља павилона науке
у слоју 10цм, комплетно изведено
обрачунава се по м3.
Темељи самци Пос Тс 120x120цм – 4
ком
Темељне траке степеница шир. 30цм

ц.
15.

Темељне греде Пос Г1 шир. 30цм
Набавка и насипање плодне земље црнице око павиљона науке, површину
обликовати и планирати у паду од
нивоа пода павиљона до нивоа терена
нагиб 30 степени, са набијањем до
збијеност околног тла, комплетно
изведено обрачунава се по м3.

16.

Припрема, подлоге нивелирање и
равнање, набавка и сејање траве,
заливање и нега до првог кошења,
косих површина око павиљона науке,
комплетно изведено обрачунава се по
м2.
Планирање, насип и нивелисање
земље око павиљона науке, комплетно
изведено са набијањем обрачунава се
по м3.
Одвоз вишка земље на депо града,
комплетно
изведено
заједно
са
утоваром и истоваром обрачунава се
по м3.
Ручни ископ земље III.кат. За ровове
атмосферске канализације, комплетно
изведено заједно са исколчавањем
трасе обрачунава се по м3.
Ручни ископ земље III.кат За ровове
атмосферске канализације, комплетно
изведено заједно са исколчавањем
трасе обрачунава се по м3.
Набавка насипање песка испод и око
атмосферских канализационих цеви,
комплетно изведено обрачунава се по
м3.
Набавка насипање песка д=10цм испод
темељних плоча разних шахтова,
комплетно изведено обрачунава се по
м2.
Насипање и набијање ископане земље
у ровове атмосферске канализације у
слојевима 20 цм до збијености околног
терена,
комплетно
изведено
обрачунава се по м3.
Насипање и набијање ископане земље
ради затрпавања постојећег јарка
одвода воде у слојевима 20 цм до
збијености околног терена, комплетно
изведено обрачунава се по м3.
Набавка потребног материјала и
израда шахтова за атмосферску
канализацију унутрашње димензије
40x40цм (дубина се варира између 40

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

m3
5,80
m3
m3

2,60
6,90

m3

14,00

m2

41,00

m3

7,80

m3

11,90

m3

8,60

m3

1,10

m3

4,30

m2

1,70

m3

4,50

m3

4,60
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26.

II.
1.

а.
б.
2.

а.
б.
3.

а.
б.
ц.
4.

5.

до 80 цм-ра) од пуне опеке д=12цм у
цементни малтер, са бетонском доњом
и горњом плочом д=10цм, у горњи
треба
уградити
ливено
гвоздену
решетку дим. 40x40цм комплетно
изведено са бетонирањем и са оплатом
обрачунава се по комаду. Бетонирање
0,20м2, зидање 0,20м3. Дно треба
обликовати у виду кинете.
Одвоз на депо града или по потреби
планирање вишка земље на лицу
места, комплетно изведено заједно са
утоваром и истоваром обрачунава се
по м3.
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
Бетоњерски радови
Бетонирање стопе темеља самаца
стубова и степеница павиљона, са МБ20, уградња са вибратором армирати
према статичком прорачуну, комплетно
изведено са благовременом поставком
потребних анкера и арматура за
темељне стубове обрачунава се по м3.
Стопе темеља самаца Пос ТС 120x120
- 4 ком
Темељне траке степеница до коте -0,75
+ 2xQ-131
Бетонирање арм. бетонских темељних
стубова и греда павиљона са МБ-20,
армирати према статичком прорачуну,
уградња са вибратором, комплетно са
потребном
оплатом
и
са
благовременом поставком анкера за
дрвене стубове и за подну плочу и
плоче степеница обрачунава се по м3.
Темељни стубови 30x30цм х=62 цм - 4
ком потреба оплате м3/13,5м2
Темељне греде Пос Г1 30x50цм,
потреба оплате м3/9м2
Бетонирање
армирано
бетонских
степеница и бочних зидова истих са
МБ-20
комплетно
изведено
са
потребном
оплатом,
арматуром
обрачун. се по м3.
степенишна плоча д=10 цм +2xQ-131
мрежа
степенице
бочни зидић ш=12цм х=око 20 цм
Бетонирање бетонске подлоге пода
павиљона науке са МБ-20 армирати
конструктивно
са
мрежастом
арматуром Q-131, дебљина слоја 10цм
извести са падом од 1% од средине ка
ивицама пода, комплетно изведено
обрачунава се по м2.

ком

4,00

m3

1,30

m3

2,30

m3

2,00

m3

0,45

m3

4,15

m3

0,85

m3
m3

0,60
0,25

m2

40,00

Бетонирање
бетонске
подлоге
постамент-прстена и водолова зидане
баштенске чесме са МБ-20 армирати
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конструктивно мрежастом арматуром
Q-131,
комплетно
изведено
са
потребном оплатом и према цртежу
обрачунава се по м3.
6.

III.

IV.
1.

а.
б.
2.

3.

СВЕГА БЕТОЊЕРСКИ РАДОВИ:
Армирачки радови
Набавка,
исправљење,
кројење,
савијање,
монтажа
и
уградња
арматуре,
комплетно
изведено
обрачунава се по кг.
РA 400/500
ГA 240/360
Маг Q-131 мрежа (7 табли)
СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
Зидарски радови
Зидање ободног зида баштенске чесме
од биране добропечене пуне опека НФ
у цементни малтер основа 64x64цм
дебљина зида ш=12цм х=105цм,
комплетно
изведено
заједно
са
дерсовањем
вањске
површине
обрачунава се по јединици мере.
Зидање
дерсовање
Малтерисање
видних
делова
бетонских
постамент-зидова
те
водолова
баштенске
чесме
са
цементним
малтером,
комплетно
изведено обрачун. се по м2.
Пажљиво скидање, обијање оронулог
малтера са доњег појаса забатног зида
суседног објекта, комплетно изведено
са одвозом шута на депо града
обрачунава се по м2.

4.

Малтерисање забатног зида суседа у
доњем појасу са са продужним
цементним
малтером,
комплетно
изведено обрачунава се по м2.

5.

Израда цементне кошуљице дебљине
2-3цм за изравнавање бетонских
површина које се облажу керамичким
плочицама, комплетно изведено у паду
према ивицама обрачунава се по м2.

а.
б.

под павиљона науке
степенице павиљона науке
Малтерисање видних делова бочних
зидова степеница и чела греде

6.

m3

0,25

m3

0,10

кг
кг
кг

320,00
115,00
187,50

m3
m2

0,40
2,70

m2

1,20

m2

90,00

m2

90,00

m2
m2

40,00
11,70

Бетонирање бетонске капе/горње плоче
зидане баштенске чесме са МБ-20
армирати конструктивно мрежастом
арматуром Q-131, комплетно изведено
са потребном оплатом и према цртежу
обрачунава се по м3.
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павиљона
науке
са
малтером,
комплетно
обрачунава се по м2.
бочни зид степеница

цементним
изведено
m2

7,30

m2

5,00

m3

0,21

m3

0,45

m3

0,24

m3

0,55

m3

0,18

m3

0,12

m3

0,06

m3

0,09

m3
m3

0,08
0,07

m2

59,90

m2

66,90

део крова од 65 степ.

m2

7,90

Постављање облоге од калибрираних
дасака на надвишење рогова шиљатог

m2

3,20

а.
део чела греде х=20цм
б.
СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
Тесарски радови
V.
1.

а.
б.

Израда дрвене прихватне конструкције
крова павиљона науке са стубовима,
косницима и рожњачама. Од резане и
рендисане чамове грађе л. класе. Са
свим
потребним
пратећим
материјалом,
комплетно
изведено
заједно са бојењем видљивих делова
са лазурном бојом за дрво три пута
обрачунава се по м3 уграђене грађе.
Стубови Пос С 14x14цм, х=268цм - 4
ком
Коси стуб Пос КС 14x14цм, л=286цм - 8
ком
Косник/рука 14x14цм, л=156цм - 8 ком

ц.
д.
е.
ф.
г.
х.

рожњача Пос Р 14x16цм, л=614цм - 4
ком
рожњача Пос Р 14x8цм, л=395цм - 4
ком
хоризонталне
пајанте
14x16цм,
л=139цм - 4 ком
испуна између стубова 14x14цм,
л=41цм - 8 ком
клеште 2x7/14цм, л=120цм - 4 ком
клеште 2x7/14цм, л=106цм - 4 ком

и.
ј.
2.

3.

клеште 2x7/14цм, л=91цм - 4 ком
Израда дрвене кровне конструкције
павиљона науке на четири воде са
надграђеним шиљатим врхом, од
резане и рендисане чамове грађе 1.
Класе. Са свим потребним пратећим
материјалом, и бојењем лазурном
бојом за дрво три пута, комплетно
изведено обрачунава се по м2
хоризонталне
пројекције
крова.
(Потребна количина грађе 2,25м3)
Покривање кровних површина дрвеном
рендисаном даском перо на жљеб
дебљине око 20мм, са бојењем
лазурном бојом за дрво три пута,
комплетно изведено обрачунава се по
м2.)
део крова од 30 степ.

а.
б.
4.
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5.

6.

а.
б.
7.

а.
б.
8.

9.

10.

VI.
1.

a.
б.
2.

a.

врха павиљона науке д=2цм, комплетно
изведено обрачунава се по м2.
Израда
дашчаног
опшава
од
калибрираних
дасака
2/8цм
код
надвишења рогова шиљатог врха
павиљона науке, комплетно изведено
обрачунава се по м1.
Постављање кровне ПВЦ фолије са
контралетвама 5x5цм, и летвисање
кровних равн (летве 5x3цм) и за
покривање бибер црепом - двоструко
покривање,
комплетно
изведено
обрачунава се по м2.
део крова од 30 степ.
део крова од 65 степ.
Обшивање чела стрехе рендисаним
даскама д=2цм, са бојењем лазурном
бојом за дрво три пута, комплетно
изведено обрачунава се по м1.
чело надвишења дела крова од 65
степ. Даске дим 2/12цм горе и 2/8цм
доле
чело део крова од 30 степ. Даске дим
2/10цм
Обшивање са унутрашње стране
прихватнице са рендисаним даскама
дим око 2/20цм заједно са бојењем
лазурном бојом за дрво три пута,
комплетно изведено обрачунава се по
м1.
Израда украсних чепова Ø 6цм од
дрвене
грађе
за
сакривање
удубљених глава шрафова, комплетно
изведено са рендисањем и са бојењем
лазурном бојом за дрво три пута,
обрачунава се по комаду.
Izrada ukrasne lopte Ø 10cm od drvene
građe - za kraj srednjeg stuba, kompletno
izvedeno sa rendisanjem i sa bojenjem
lazurnom bojom za drvo tri puta,
obračunava se po komadu.
Свега тесарски радови
Кровопокривачки радови
Покривање
крова
павиљона
са
енгобираним бибер црепом тип Бибер
плус или слично, комплетно изведено двоструко
покривање
са
свим
потребним
фазонским
комадима
обрачунава се по м2 стварне површине
крова.
део крова од 30 степ.
део крова од 65 степ.
Постављање
универзалних
енгобираних жлебњака на гребене
шаторастог крова павиљона - везати их
копчама комплетно изведено са летвом
вођицом обрачунава се по м1.
део крова од 30 степ.

m1

6,90

m2
m2

66,90
7,90

m1

10,10

m1

31,00

m1

6,10

ком

200,00

ком

1,00

m2
m2

66,90
7,90

m1

19,00
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б.
VII.
1.

2.

3.

4.

VIII.
1.

а.
б.
ц.
д.
2.

а.
б.
IX.
1.

2.

део крова од 65 степ.
СВЕГА КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Лимарски радови
Израда и монтажа хоризонталног
висећег олука Ø16 од пластифицираног
бојеног чел.лима д=0,55мм - нијанса
зреле трешње, комплетно изведено
обрачун. се по м1.
Израда и монтажа вертикалног олука
Ø12 од пластифицираног бојеног
чел.лима д=0,55мм - нијанса зреле
тршње, комплетно изведено обрачун.
се по м1.
Израда украсног дела врха шиљатог
дела шаторастог крова х=71 цм - све
према цртежу, комплетно изведено од
бојеног
платифицир.
чел.
Лима
д=0,55мм - нијанса зреле трешње,
комплетно изведено са стојећим
фалцовима обрачунава се по комаду.
Израда облоге дела врха шиљатог дела
шаторастог крова, комплетно изведено
од бојеног платифицираног чел. Лима
д=0,55мм - нијанса зреле трешње,
заједно са поставком терхартије испод
обрачунава се по м2.
СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Керамичарски радови
Набавка и полагање глазираних подних
керамичких плочица И.класе 33x33цм
отпорне на мраз и клизање типа ГРЕСС
или слично у две нијансе са облагањем
вертикалних ивица пода висина 10цм у
грађ.лепак комплетно изведено заједно
са фуговањем и чишћењем површина
обрачунава се по јединици мере.
ободна бордура шир. 33цм
под - поље, дијагонална поставка
унутрашње бордуре и остало
чело ивице пода х=10цм
Набавка и полагање глазираних подних
керамичких плочица И.класе 33x33 цм
отпорне на мраз и клизање типа ГРЕСС
или слично на степенице у грађ. лепак
комплетно изведено са фуговањем и
чишћењем површина обрачунава се по
м2.
газишта 30цм
чело х=15цм
СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Браварски радови
Израда разних челичних анкера, анкерплоча и шипова од челика, комплетно
изведено обрачунава се по кг.
Израда челичне решетке дим. 31x40цм
код водолова чесме од плоснатог
челика д=3мм х=30мм, комплетно

m1

8,00

m1

31,60

m1

5,00

ком

1,00

м2

1,00

м1
м2
м2
м1

25,20
26,50
5,50
18,50

м2
м2

7,20
4,50

кг

40,00
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3.

X.
1.

2.

3.

XI.
1.

а.
б.
2.

3.

а.
б.
4.

изведено заједно са антикорозивним
премазом и бојењем мат лак бојом за
метале обрачунава се по кг.
Израда сложеног "У" анкера од
плоснатог челика д=8мм, комплетно
изведено заједно са антикорозивним
премазом и бојењем мат лак бојом за
метале обрачунава се по кг. Тежина
једног анкера заједно са шиповима за
сидрење износи 22,90 кг.
СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ
Молерско-фарбарски радови
Бојење бочних зидића степеница са
фасадном бојом на боју који одређује
инвеститор све изведено по упутствима
произвођача боје обрачунава се по м2.
Бојење фасаде забатног зида суседа у
доњем појасу са фасадном бојом на
боју који одређује инвеститор све
изведено по упутствима произвођача
боје обрачунава се по м2.
Бојење бетонских површина (постамент
и капа) баштенске чесме са хидрофоб
бојом на боју који одређује инвеститор
све
изведено
по
упутствима
произвођача боје обрачунава се по м2.
СВЕГА
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
РАДОВИ
Подоподлагачки радови
Набавка
и
полагање
саћастих
бетонских елемената дим 40x60x10цм
типа "Арминг-Бг" или слично на подлогу
од набијеног крупнозрнастог песка у
песак, комплетно изведено са испуном
фуга и рупа са песковитом земљом
црнице мешано са одговарајућом
смешом траве обрачунава се по м2.
саћасти бетонски елементи
насип песковитом земљом црнице
д=10цм+смеша траве
Набавка и полагање бетонских Бехатон
плоча дим 30x30цм
д=8цм типа
"Арминг Бг" или слично на подлогу од
набијеног крупнозрнастог песка у песак,
комплетно изведено са испуном фуга и
рупа са песком обрачунава се по м2.
Набавка и постављање бетонских
лаганих ивичњака 50x20x6цм типа
"Арминг-Бг" или слично на ивицама
платоа и стаза те око павиљона науке поставити их у слој бетона (потреба
бетона м1/00,4м3), комплетно изведено
са исколчењем и земљаним радовима
обрачунава се по м1
ивичњаци око платоа и стаза
ивичњаци око павиљона науке
Набавка и постављање бетонских
лопти Ø 30цм типа "Арминг-Бг" или
слично на почетку платоа - поставити

кг

5,25

кг

91,60

м2

7,30

м2

90,00

м2

1,90

м2

141,30

м2

141,30

м2

21,90

м1
м1

97,50
30,50
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5.

6.

а.
б.
XII.
1.

а.
2.

3.
а.
б.
4.

XIII.
1.

а.
б.
ц.
2.

их у слој бетона по инструкцијама
произвођача
лопти,
комплетно
изведено обрачунава се по ком.
Набавка и постављање бетон. корпи за
смеће
са
поцинкваним
уложком
дим45x45x70цм типа "Арминг-Бг" или
слично, комплет. изведено обрачун. се
по ком.
Набавка и постављање бетонских
одводних каналица типа Каналетта
35x24x8цм од "Арминг-Бг" или слично поставити их у слој бетона (0,10м3) по
инструкцијама произвођача, комплетно
изведено
са
испуном
фуга
са
цементним млеком обрачунава се по
м1.
каналетте код нових шахтова
каналетте код реконстриусаног шахта
Водоинсталатерски радови
Набавка потребног материјала и
израда продужетка водоводних цеви
код баштенске чесме, са свим
потребним фазонским комадима и
заптивним материјалима комплетно
изведено
са
пробијањима
и
штимовањима обрачунава се по м1.
Ø 20mm
Набавка и уградња пропусних вентила
Ø 20мм са потребном капом код
баштенске чесме обрачунава се по
комаду.
Набавка
и
монтажа
хромиране
славине,
комплетно
изведено
обрачунава се по ком.
баштенска чесма - Х
баштенски хидрант - Х са холендером
Израда прекида и наставка водоводне
мреже код БХ комплетно изведено
обрачунава се по ком.
СВЕГА
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
РАДОВИ:
Атмосферска канализација
Набавка потребног материјала и
полагање ПВЦ цеви у ров за одвод
атмосферске воде заједно са свим
потребним фазонским комадима и
заптивним
материјалом,
цеви
поставити у песак д=10цм, комплетно
изведено са свим пробијањима и
штемовањем зидова обрачунава се по
м1.
ПВЦ канал. Цев Ø200 мм
ПВЦ канал. Цев Ø120 мм
ПВЦ канал. Цев Ø75 мм
Набавка и уградња подних сливника Ø
75мм са капом и полкопцем, комплетно
изведено обрачунава се по комаду.

ком

6,00

ком

2,00

м1
м1

3,60
5,20

м1

2,50

ком

1,00

ком
ком

1,00
1,00

ком

1,00

м1
м1
м1

44,00
6,00
2,50

ком

1,00
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XIV.
1.

XV.
1.

СВЕГА
АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА:
Рушење
Пажљиво
и
обазриво
рушење
постојећег шахта Ø 60цм од бетонске
цеви за атмосферску канализацију,
комплетно
изведено
заједно
са
бетонским риголама (6м1) те одвозом
насталог шута на депо насеља
обрачунава се по комаду.
СВЕГА РУШЕЊЕ
Остали радови
Генерално чишћење околине парка
науке, комплетно изведено обрачунава
се паушално.
СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ:
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ 20%
СА ПДВ-ОМ

ком

1,00

Пауш.

1,00

Понуђач
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 Образац може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом
техничком средству сличних каратктеристика
 Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене
потписује и оверава печатом члан групе понуђача - носилац посла.
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6.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(Подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. став 1. тачка 6)
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр.
86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку радова изградња објекта за потребе образовања у поступку
јавне набавке мале вредности, бр.1/2019, и то:
ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС
ТРОШКА У
РСД

Напомена:
 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.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац 4)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(Подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. став 1. тачка 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), понуђач
______________________ из ___________________ ул. _____________
бр.___________________ даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду
деловодни број:________________ за јавну набавку радова - изградња објекта
за потребе образовања - у поступку јавне набавке мале вредности (број
1/2019) Наручиоца – Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању, Кањижа, Главни трг бр.9, по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним
набавкама, уговор о јавној набавци бити ништаван.
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручилац 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.
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Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац
изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за
понуђача потписује и оверава овлашћено лице понуђача а за
подизвођача потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. Образац
Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.Образац Изјаве копирати у довољном броју
примерака за сваког понуђача из групе понуђача.

6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН (ОБРАЗАЦ 5)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - Изградња објекта за
потребе образовања ЈН број 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3. 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
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5. Понуђач испуњава додатне услове:
5.1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење
понуда био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности (период
од 15.09.2018.год. до 15.03.2019.год.);
5.2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-да је понуђач у претходној пословној години (2018.) и у 2019. години до
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, закључио и извршио најмање један уговор о извођењу истих или
сличних радова који су предмет јавне набавке, у износу од минимум
3.500.000,00 динара (без ПДВ).
5.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- да располаже са опремом и машинама потребним за пружање радова
који су предмет јавне набавке, и то:
 камион кипер - мин. 1 ком.
 утоваривач или комбинована машина - мин.1 ком.
 вибро ваљак - мин. 1 ком.
 компресор са пнеуматским пиштољем - мин. 1 ком.
5.4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- да на дан објављивања јавног позива за подношење понуде има
следећих запослених односно радно ангажованих радника са стручном
спремом или звањем са минималним радним искуством на истим или
сличним пословима:
 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410-1 извршилац
 руковаоц грађевинских машина - 2 или више извршиоца
 возач са положеном “Ц“ категоријом - 1 или више извршиоца НК радник 4 или више извршиоца
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
(ОБРАЗАЦ 6)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________(навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке радова изградња објекта за потребе
образовања ЈН број 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверена печатом.
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6.7. Образац Изјаве понуђача о извршеном обиласку локације и
упознавању са предметом јавне набавке (образац 7)

Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Дајем;
ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊУ СА ПРЕДМЕТОМ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
којом понуђач потврђује да је у поступку припремања понуде за јавну набавку:
- изградња објекта за потребе образовања ЈН број 1/2019
извршио експертски обилазак терена, прегледао и проверио градилиште,
његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације, да сам
проценио обим и природу посла (услуга и радова), материјала потребног за
извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај (који ће можда
бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и
водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова и да
сам извршио увид у пројектну документацију.
Датум:
03.2019.
Представник Наручиоца:

Овлашћени представник понуђача:

_____________________
Име и презиме

_____________________________
Име и презиме

_______________________
Потпис
м.п.

________________________________
Потпис
м.п.

Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачем. Уколико наступа у групи, образац потписује
и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.
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ОСТАЛИ ОБРАСЦИ
Образац - референта листа изведених радова (Образац 8);
Образац потврде - референта листа (Образац 9)
Образац изјаве понуђача да располаже са техничким капацитетом
(Образац 10)
Образац изјаве понуђача да располаже са потребним стручним кадром
(Образац 11)

1.
2.
3.
4.

Напомена: горе наведени обрасци се прилажу уколико Наручилац пре
доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи достављање копије захтеваних доказа о
испуњености услова.
ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (ОБРАЗАЦ 8)
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДОВА
у претходној пословној години (2018.) и у 2019.години до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Ред.
бр.

Назив и место извршења
послова

Датум
закључења
уговора

Назив наручиоца
- инвеститора

Вредност
извршених
радова
(без ПДВ-а)

1.
2.
3.

Укупно:
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у
Списку најважнијих изведених истих или сличних радова у претходној пословној
години (2018.) и у 2019. години до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, тачни и истинити.

Датум и место:

М.П.

Потпис Понуђача
(овлашћеног лица):

Напомена:


у случају потребе умножити овај образац
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (ОБРАЗАЦ 9)

У складу са чланом 77. став. 2. тачка 2. алинеја 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу издајемо
ПОТВРДУ
да је
Подносилац захтева:
Седиште
захтева:

подносиоца

Матични број:

за потребе
Наручилац/Инвеститор:
Седиште
Наручиоца/Инвеститора:
Матични број:
Контакт особа Наручиоца,
е-mail адреса и телефон

извршио:
Наручилац/Инвеститор:
Седиште
Наручиоца/Инвеститора:
Матични број:
Контакт особа Наручиоца,
е-mail адреса и телефон
Назив извршеног посла:
Вредност извршеног посла
(без ПДВ-а):
Tачан локалитет изведених
радова:
Датум завршетка посла:

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у јавној набавци
радова – изградња објекта за потребе образовања ЈН број 1/2019 и у друге
сврхе не може се користити.

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
Наручиоца/Инвеститора:

Напомена:
За сваки референтни извршени посао потребно је копирати ову страницу
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
КАПАЦИТЕТОМ (ОБРАЗАЦ 10)

ДА

РАСПОЛАЖЕ

СА

ТЕХНИЧКИМ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем
следећом опремом:
Ред. бр.

Кључна опрема (машине, апарати и друго) којом располаже
понуђач за извођење радова

комада

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног
понуђача:

Напомена:
 Приложити - фотокопије књиговодствених картица основних средства
или фотокопије пописних листа састављене на дан 31.12.2018.године
(само за тражени технички капацитет) или слични доказ о поседовању
опреме, (уговор, предуговор о ангажовању механизације или опреме коју
евентуално понуђач не поседује у свом власништву).
 период на који је Уговор о закупу закључен, мора бити дужи од
планираног периода за извођење радова ове јавне набавке
 Копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА ДА
СТРУЧНИМ КАДРОМ (ОБРАЗАЦ 11)

РАСПОЛАЖЕ

СА

ПОТРЕБНИМ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем
следећим кадром за извршење послова:
Редни
број

Име и презиме

Стручна
спрема
квалификације

и

степен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног
понуђача:

Напомена:
1) Приложити фотокопије М обрасце Фонда ПИО за пријаву, фотокопија
Уговора о ангажовању другим уговором у складу са Законом о раду,
фотокопије и потврде о лиценцама
2) Копирати у потребном броју примерака
3) прихватљиви су и предуговори
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне
документације и он представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.
Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део понуде,
доставља се уз понуду).
-у случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно
понуде са подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
*осенчена поља попуњава понуђач
Наручилац је спровео у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 , 14/15” и 68/15, у даљем тексту „Закон“), поступак
јавне набавке радова чији је предмет изградња објекта за потребе
образовања ЈН број 1/2019, ради закључења уговора о јавној набавци, и
одлуком о додели уговора бр. ___________ од ___________ (попуњава
наручилац)
је
изабрао
као
најповољнију
понуду
понуђача
__________________________________________ (попуњава наручилац).
Наручилац и Понуђач, на основу члана 112. Закона, и Одлуке о додели
уговора, сагласни су да закључе:
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
закључен дана ______________ (попуњава Наручилац) 2019.године, у Кањижи
између:
1. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,
Кањижа, Главни трг бр.9, (у даљем тексту: Наручилац), који заступа
директор, Варју Потребић Татјана, и
2.__________________________________________________________________
______________________(Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из
АПР)
из _______________________, ул._____________________________________
бр.________.
(у
даљем
тексту:
Извођач
радова)
кога
______________________________________________________
функцију и име и презиме)

заступа
(навести

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_________________________________________________ из ____________
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ________________________________________________ бр____, и
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2.2_________________________________________________ из ____________
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _________________________________________________ бр____,
2.3__________________________________________________ из ____________
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _________________________________________________ бр_____,
(у
даљем
тексту:
Извођач
радова),
а
коју
заступа
__________________________________________.
(навести име и презиме)
На
основу
Споразума
о
извршењу
јавне
набавке
број:__________________ од _____________ 2019. године који је саставни део
овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе
понуђача буде_______________________________ (навести име и презиме)
директор____________________________________________________________
(навести скраћено пословно име из АПР) из _________________, ул.
___________________________ бр. ______ који је овлашћен да предузима све
потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу
за извршење преузетих обавеза.

Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Извођачу радова:

ПИБ:

106732522

ПИБ:

Матични број:

08919208

Матични број:

Број рачуна и
назив банке:

840-1704764-64
Управа за трезор

Број рачуна и назив
банке:

Телефон:

024/874-733

Телефон:

E-mail:

rckanjiza@kanjiza.rs

E-mail:

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то
____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
Поверио
подизвођачу
_____________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
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из __________________________, ул._________________, бр._____ , а што чини
_______% од укупно уговорене вредности.
Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то
____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио
подизвођачу
_____________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из _________________________, ул.____________________, бр._____ , а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Извођач радова, као да је сам извршио делове набавке поверене
подизвођачу/има наведеним у овом члану.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача радова као
најповољнијег понуђача за Изградња објекта за потребе образовања, а по
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 1/2019.
Члан 2.
Предмет уговора је Изградња објекта за потребе образовања и ближе
је одређен усвојеном понудом Извођача радова број _____________ од
________2019. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора са
предмером и предрачуном радова.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши грађевинске, грађевинско-занатске, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 3.
Уговорена вредност набавке износи ______________ динара без ПДВ-а,
односно _____________динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена је формирана на основу јединичних цена из Понуде.
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале
зависне трошкове Извођача радова.
Члан 4.
Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне
набавке Наручилац може повећати уговорену вредност максимално до 5% од
укупно уговорене вредности из овог уговора без спровођења поступка јавне
набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене
овог уговора у складу са чланом 115. Закона.
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање уговорених радова је по завршетку радова, испостављању
рачуна и достављању Записника о примопредаји радова овереног од стране
извођача, инвеститора и Стручног надзора.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује:
- да радове из чл. 2. овог Уговора, у складу са предмером радова, врши у складу
са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који
важе за извођење предметних радова;
-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању
одговорног извођача радова који поседује одговарајућу лиценцу одговорног
извођача радова;
-да се строго придржава мера заштите на раду;
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу
са важећим стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама за материјале које користи приликом
извођења радова. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не
одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа
испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби
материјал који не одговара квалитету;
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова;
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова;
-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим
прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и
одговорног руководиоца радова;
-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
-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 или уграђеног материјала, опреме, или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у
вези са извођењем овде уговорених радова;
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-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и
механизацију, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени
радови.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Извођачу радова за изведене радове из чл. 1.
овог уговора плати уговорену цену радова добијену применом јединичних цена
на стварно изведене радове према грађевинској књизи и да од Извођача
радова, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора на начин да ће
донети решење о именовању лица која врше стручни надзор. Наручилац је
обавезан да пре почетка радова писмено обавести Извођача радова о
одређивању лица које врши стручни надзор над извођењем радова.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора
изведе у року од ____ календарских дана (попуњава Извођач радова),
рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења ће се уписати у грађевински дневник од стране стручног
надзора и оверен од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.
Члан 9.
Извођач радова има право на продужетак рока за извођење радова у
случају да касни са испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих
разлога:
 изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за
место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова;
 кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца
који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица
пропуста Извођача радова;
 неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан конкурсном
документацијом;
 било која обустава радова која није последица пропуста Извођача радова;
 виша сила.
Извођач радова ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о
настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или
да буду прекинути. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и
разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужетак рока извођења
радова.
Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног
продужења рока за завршетак радова.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан
је да уведе у рад више радног особља и механизације, без права на захтевање
повећаних трошкова или посебне накнаде.
Извођач радова се одриче права на накнаду штете коју евентуално
претрпи услед продужетка рока извођења радова.
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Члан 10.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 2 ‰ од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне
не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорних радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Извођач радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа
претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да достави Наручиоцу:
1. у моменту подношења понуде - оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од
укупно уговорене цене без пдв-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.
2. у року од 10 дана од дана закључења уговора - оригинал банкарску
гаранцију, као средство финансијског обезбеђења, за добро извршење
посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без пдв-а која ће трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив и не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од
оних које одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико Извођач радова поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора
бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).Сви трошкови око прибављања банкарске
гаранције падају на терет понуђача.
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи
подобних агенција за рејтинг који је у складу с прописима објавила Народна
банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта. (European Securities and Markets Authorities –
ESMA).
Наручилац ће приложену банкарску гаранцију за добро извршење посла
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:


у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су
предвиђени уговором о јавној набавци,
 у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од
стране Извођача радова,
 у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести
до угрожавања рада Наручиоца и нанесу му штету.
3. Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање
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грешака у гарантном року у виду бланко соло менице са меничним писмом
на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а којом гарантује да ће
отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност
добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач радова није
држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница
мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи
износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача и траје најмање 5 (пет) дана дуже од гарантног рока.
НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 12.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови и мањкови
радова, који у укупном збиру не прелазе укупно уговорени износ, исплата тих
радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним
ценама.
Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени
износ, исплата тих радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене
понуде из члана 2. овог уговора с тим да, са Извођачем радова ће се закључити
анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане
ситуације. У наведем случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени
уговора коју је дужан да у року од три дана од дана доношења објави на
Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
Након закључења анекса, Извођач радова, се обавезује да у року од
десет дана од дана потписивања анекса, преда Наручиоцу средство
обезбеђења за вредност радова који се уговарају анексом. Након испуњења
овог услова, Извођач радова стиче право да наплати радове уговорене анексом.
Извођач радова је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави
Наручиоцу, преко Стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са
количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од десет
дана од дана пријема.
Стручни надзор није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца,
одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује
и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених
радова који се не изводе (мањкови радова).
Рок за извођење радова може се продужити из разлога наведених у члану
9. овог уговора, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
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НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 13.
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко
Стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и
предрачуном, који мора да садржи:
-предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним
јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Стручног надзора,
-детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова урађене у складу са
Нормативима и стандардима у грађевинарству.
Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на
основу следећих елемената:
-обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази
просечне зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства
за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на
основу званично објављених података Републичког завода за статистику,
-обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме,
енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем
непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених
радова, описа позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење,
односно детаљно образложење, најкасније у року од десет дана од дана
пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по
члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У
случају да из објективних разлога трајања поступка уговарања непредвиђених
радова, Извођач радова није у могућности да изводи непредвиђене радове у
уговореном року, уговорне стране ће продужити рок за извођење уговора.
Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца
одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује
и обиму неуговорених непредвиђених радова.
Члан 14.
Извођач је дужан да до коначног обрачуна изведених радова уговори све
непредвиђене радове као и вишкове и мањкове радова на горе описани начин.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова
није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на
основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са
извођењем радова дуже од 10 календарских дана као и ако Извођач
Конкурсна документација за ЈН радова бр. 1/2019

51/ 61

радова не изводи радове у складу са конкурсном документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу
са Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид
уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове
обезбеди и сачува од пропадања.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних
обичаја.
Члан 17.
Уговорне стране ће настојати да сва спорна питања која проистекну из
овог уговора решавају мирним путем и у духу добре пословне сарадње.
Ако у томе не успеју, спор ће решавати стварно надлежни суд према
правилима парничног поступка.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне
стране.
Члан 18.
Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова
воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и
по 3 (три) примерка свака Уговорна страна задржава ради употребе.

За Извођача радова

МП

За Наручиоца
Варју Потребић Татјана
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач понуду подноси на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити 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 или на кутији је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе
свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 9, са назнаком:
"Не отварати - понуда за ЈН бр. 1/2019".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 15.03.2019. године (петак) до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде,на коверти или на 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.
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се
непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора
бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Обавезна садржина понуде је:
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
ред.
бр.

опис

1

Образац понуде (Образац 1)

2

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
(само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи
њихову надокнаду)

4

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
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5

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

6

Образац Изјаве понуђача о извршеном обиласку локације и упознавању
са предметом јавне набавке (Образац 7)

7

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без
пдв-а

8

Модел уговора

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА
СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
ред.
бр.

опис

1

Образац понуде (Образац 1)

2

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
(само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи
њихову надокнаду)

4

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

6

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6)

7

Образац Изјаве понуђача о извршеном обиласку локације и упознавању
са предметом јавне набавке (Образац 7)

8

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без
пдв-а

9

Модел уговора
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
ДОСТАВЉА СЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ред.
бр.

опис

1

Образац понуде (Образац 1)

2

Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

3

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

4

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
(само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи
њихову надокнаду)
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5

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
(овај образац мора да се поднесе за сваког члана понуђача понаособ,
укључујући и овлашћеног представника групе понуђача - носиоца посла
сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног
представника групе понуђача - носиоца посла попуњава, потписује и
печатом оверава овај образац)

6

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5)

7

Образац Изјаве понуђача о извршеном обиласку локације и упознавању
са предметом јавне набавке (Образац 7)

8

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без
пдв-а

9

Модел уговора

б) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и
потписује лице овлашћено за заступање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених
образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду
и печатом понуђача.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице
понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено
лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној
документацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији,
изузев Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 4) и Обрасца изјаве
понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке-чл. 75 и 76. ЗЈН (Образац 5) који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава
обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба
дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у
Конкурсној документацији.
3. ПАРТИЈЕ
Ова набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење
такве понуде није дозвољена.
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5. 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:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 24420
Кањижа, Главни трг бр. 9, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта за потребе
образовања, ЈН бр.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта за потребе
образовања, ЈН бр.1/2019 ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта за потребе
образовања, ЈН бр.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта за
потребе образовања, ЈН бр.1/2019 - 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.
6. 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 (Образац 1. у поглављу 6.), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу 6) 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 4. конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу 6.).
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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8. 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) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу 6).
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин и рок плаћања - Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун
изабраног понуђача, у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана по
завршетку радова, испостављању рачуна и достављању Записника о
примопредаји радова овереног од стране извођача, инвеститора и надзорног
органа.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок за извођење радова - Максимални рок је 60 календарских дана од
дана од увођења у посао
Понуђач ће у Обрасцу понуде навести број дана који нуди.
Рок важења понуде - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана
од дана отварања понудe. У случају да понуђач наведе краћи рок важења
понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: /
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. Ако
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима, у обрасцу структуре цене.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цене
у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. Понуђач је
дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, укупну цену без пдв, стопу
пдв као и укупну цену са пдв, на начин назначен у Обрасцу понуде, као и у
Обрасцу структуре цене.
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Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће
одбијене, као неприхватљиве. У случају да у поднетој понуди није назначено да
ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
1. Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без пдв-а, која ће
трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег
карактера за банку.
2. Изабрани понуђач је дужан да достави (НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ):
а) у року од 10 дана од дана закључења уговора - оригинал банкарску
гаранцију, као средство финансијског обезбеђења, за добро извршење
посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без пдв-а која ће трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив и не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од
оних које одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Наручилац ће приложену банкарску гаранцију за добро извршење посла
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:


у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су
предвиђени уговором о јавној набавци,
 у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од
стране Извођача радова,
 у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести
до угрожавања рада Наручиоца и нанесу му штету.
б) приликом примопредаје изведених радова - средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко соло
менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без
ПДВ-а којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на
квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се
Извођач радова није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи
потпис и печат понуђача и траје најмање 5 (пет) дана дуже од гарантног рока.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац
ставља на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
/
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности
у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком “Тражење
додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за
јавну набавку радова - Изградња објекта за потребе образовања,- ЈН
1/2019” може се упутити Наручиоцу: писаним путем, односно путем поште,
путем електронске поште на e-mail:zrnicmarija34@gmail.com или непосредно
на адресу Наручиоца (Регионални центар за професионали развој запослених у
образовању, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 9.)
Радно време Наручиоца за непосредан пријем докумената је од 7 до 15
часова, радним даном.
Електронска пошта се прима од 7 до 15 часова, радним даном.
Електронска пошта која је приспела на mail server у другом временском периоду
биће примљена и заведена наредног радног дана.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева,
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен
чланом 20. ЗЈН – Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем
поште или електронске поште.
15. 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. ЗЈН).
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.
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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.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно,
електронском поштом на e-mail:zrnicmarija34@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 ЗЈН
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 и на својој интернет
страници, најкасније у року од два 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
(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
Став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 (пет) дана од дана постављања на Портал јавних набавки.
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 предходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6)
ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор
и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању; ЈН бр.1/2019;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166.
ЗЈН.
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