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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15 у
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска Установа Чукарица
Адреса: Београд, ул. Пожешка бр. 28
Интернет страница: www.pucukarica.rs
Матични број: 07009496
Шифра делатности: 8891
ПИБ: 100974365
Текући рачун: 840-641661-13
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке (чл. 32. ЗЈН) у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Процењена вредност набавке-7.333.333,00 дин. без ПДВ-а
1.3. Предмет јавне набавке: Радови- Радови на крову
Назив и ознака из Општег речника јавне набавке: 454260000-7– радови на крову
Број јавне набавке: 1139-253-II/18
1.4. Контакт особа: Мирјана Чанковић, руководилац за инвестиционо и текуће одржавање у
ПУ Чукарица, председник Комисије.
E-mail адреса: pravna.sluzba@pucvila.rs
1.5. Циљ поступка: поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТA, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно,
прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом
предрачуну, детаљима из елабората за грађевинску физику, статичком прорачуну, детаљима као и
накнадним детаљима пројекта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима надзорног
органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Све одредбе ових општих
услова као и наведених општих описа, су саставни делови уовора склопљеног између инвеститора и
извођача.
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна морају
бити обухваћени понуђеном ценом извођача. Уговорене цене су појединаче цене извођача и оне
обухватају све податке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт,
скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим
предрачуном), воду, осветљење, погонски материјал и енергију машине, магацине за ускладиштење
материјала, привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, привремене ограде
око градилишта, заштитне надстрешнице, заштитна платна на скели, ознаке упозорења и друго,
режију извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као и све
остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског

ЈНОП 1139-253-II/18 – Радови- Радови на крову

3 / 38

производа, укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају норме у
грађевинарству, као и услове наведене у предходна два става.
Предузеће- извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене у предмеру и
предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији овог предмера и предрачуна наведено да се известан
рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође неће се признавати никаква накнада,
односно доплата, на цене уписане у предмеру и предрачуну радова на име повећања нормираних
вредности из "Просечних норми у грађевинарству".
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према важећим "Просечним нормама у
грађевинарству" што је обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих позиција
овог предмера и предрачуна није назначено другачије. Описи радова из "Просечних норми у
грађевинарству" обавезни су за извођача уколико описом у појединим позицијама предмера и
предрачуна нису допуњени.
Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал и обавезује извођача да све такве врсте радова изводе
у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис,
осим у колико није у тој позицији другачије предвиђено. Код свих грађевинских и грађевинскозанатских радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким
прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну.
Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора уз предходну сагласност пројектанта.
Материјал мора бити првокласан, предвиђене врсте, уколико позицијом предмера и предрачуна није
прецизан његов квалитет мање вредности. Сав материјал за који представник инвеститора констатује да
не одговара погодбеном предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је
дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник
инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет
извођача.
За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођач морају предходно поднети
надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има
послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за инвеститора и за
извођача. Ако извођач и поред негативног налаза института за испитивање материјала уграђује и даље
неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити да се одређени делови објекта или цео објекат поруше,
а сва матријална штета од рушења пада на терет извођача радова без права рекламације и приговора на
рушење о рушењу које у том смислу доносе инвеститор или грађевинска инспекција. Код свих
грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне
квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству".
Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног
радника.
Руководилац градилишта, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада да благовремено
затражи од пројектанта потребно објашњење планова и обавештење за све радове који нису довољно
дефинисани пројектним елаборатом. Ако извођач на своју руку, без добијеног одобрења или наређења
представника инвеститора кроз грађевински дневник, неке радове изведе боље и скупље од предвиђеног
квалитета, нема права да за исте захтева доплату. Зграду и градилиште током извођења радова извођач
мора стално одржавати уредно и чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, wc јаме,
рупе од скеле и ограде и др. извођач је дужан да затрпа, добро набије, да се касније не би јавила
слегања, поравна и целу површину изнивелише. За технички преглед и примопредају извођач је дужан
да цео објекат и грађевинску парцелу очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и
помоћних објеката. Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као и
подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, а такође и комплетна столарија, браварија,
алуминијум, зидне, стаклене и кровне површине и санитарије у санитарним чворовима. Коловоз и
тротоари очишћени у току извођења радова или услед транспорта морају се довести у исправно стање за
технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени завршни радови неће се посебно плаћати и
морају бити обухваћени јединичним ценама извођачких радова у погодбеном предрачуну.
Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или на суседним
зградама, дужан је да отклони и да се доведе у првобитно стање о свом трошку. Посебно се скреће
пажња извођачу да је једино он одговоран за сву евентуалну штету нанету својим непажљивим,
неодговорним или нестручним радом суседним постојећим објектима.. Извођач је дужан да усклади рад
појединих подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни не би оштетили
радове других, а у колико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете
на рачун кривца. У противном трошкове за отклањање оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се
односи и на све сметње и штете које могу настати због непридржавања договореног редоследа и
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временског плана извођења појединих радова. Извођач је обавезан да пројектанту достави на увид
узорке нових материјала на основу којих ће овај извршити избор, што се неће посебно плаћати већ
улази у јединичну цену позиције.
Извођач је дужан да по завршеном послу поднесе инвеститору потврду да је платио утрошену воду,
електричну енергију и остале таксе које терете извођача за време извођења радова. Грађевински
дневник и грађевинску књигу водиће извођач на основу постојећих законских прописа, свакодневно
уписујући потребне податке које представник инвеститора свакодневно прегледа и оверава својим
потписом на свакој страни. У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши
предходну контролу количина радова датих у предрачуну. Саставни део уговора су поред ових општих
услова, такође, и посебни услови инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива, као комлетан
елаборат техничке документације.
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно и по
детаљима пројектанта. До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у
случају какве штете или квара дужан је да о свом трошку све довести у исправно стање. Извођач је
дужан да на градилиште постави за цело време изградње висококвалификованог и искусног стручњака
који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача. Све обавезе у овим
општим описима извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са инвеститором и обававезује
се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламација.
Све одредбе техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције. Предвиђене радове
извести у целости према опису појединих ставки описа за поједине групе радова, техничком опису и
пројекту. Јединичном ценом обухватити све потребне елементе за њено формирање тако да у
погодбеном предрачуну буду коначне и то:
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала у коју су
укључени транспортни трошкови, утовар, истовар, чување на градилишту и евентуално давање
узорака на испитивање.
Цена рада обухвата сав рад на извођењу одређене позиције, заштиту извршених радова од оштећења
као и заштиту завршних радова до примо-предаје. Јединичном ценом обухватити монтажу
одговарајуће скеле ако је потребна и демонтажу, амортизацију за одређени временски период,
транспортне трошкове, утовар, истовар. У случају непредвиђених радова, извођач је дужан да
претходно поднесе надзорном органу анализу цена, па тек по одобреној цени да изврши такве радове.
У противном нема права рекламације на цену коју за такве радове одреди комисија за пријем радова.
На јединичну цену извођач урачунава свој фактор који обухвата зараду, коришћење алата и машина
које су изнајмљене, спровођење ХТЗ мера, чишћење и одржавање реда на градилишту, обезбеђење
услова за складиштење материјала и алата и давање гаранције за извршене радове. Обрачун ће се
вршити према стварно израђеним радовима и количинама измереним на лицу места, без обзира на
количине у предмеру и предрачуну, уколико другачије није уговорено.
Свака позиција овог предрачуна, ценом дотичне позиције обухватава све радове и материјале описане
позицијом (aкo то није другачије одређено), кao и свa oстала давања и дажбине (порези, таксе...), тaкo
дa се сваки део и комплетан објектат предаје квалитетно израђен на функционалну исправну
употребу, у прописима регулисаном гарантном року и осталим обавезама.
Јединичном ценом је обухваћена демонтажа употребљивих елемената са предајом употребљивих
елемената инвеститору. Јединичном ценом је обухваћен сав рад са коришћењем одговарајућих алата и
машина, пропрема ХТЗ мера, утовар и одвоз шута на градску депонију.
РАЗНИ РАДОВИ
Овим радовима су обухваћени сви радови који нису обухваћени другим радовима. Јединичном ценом
је обухваћен сав материјал и рад, транспортни трошкови, коришћење алата и машина, ХТЗ мере и
чишћење по завршетку радова.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА-РАДОВИ НА КРОВУ
р/б

1.
2.
3.
4.

ОПИС РАДОВА

Скидање постојећег кровног покривача од дуплофалцованог
поцинкованог лима, спуштање на земљу и одвоз на градску депонију
Демонтажа постојећег тер папира са дашчане подлоге, спуштање на
земљу и одвоз на градску депонију
Демонтажа труле и дотрајале даске, спуштање на земљу и одвоз на
градску депонију
Демонтажа трулих и дотрајалих греда кровне конструкције

ј/м
m²

кол.
1.180,30

m²
1.180,30
m²

700

m²
300

5.

Демонтажа термичке изолације,спуштање на земљу и одвоз на градску
депонију

6.

Демонтажа лимених опшивки лежећег олука, капа, ветерлајсни и
висећих олука, опшивки око прозора, пуц лајсни, вертикалних олука,
солбанака,вандиксни и шодер лајсни

m²

700

m'

1.153,50

m²

21,60

8.

Демонтажа стакла изнад светларника, спуштање на земљу и одвоз на
градску депонију
Монтажа цевасте или рамовксе скеле са заштитним платном

m²

700

9.

Набавка и уградња минералне вуне д=10цм

m²

700

10.

Набавка и уградња даске цоловаче или влагоотпорних ОСБ плоча (3)
д=18мм
Набавка материјала,израда и уградња нове кровне конструкције од
чамове грађе II класе, д=10x12

m²

7.

11.

m²

Набавка и уградња Кондора В-3. Варење извести топлим поступком
12 са преклопом међусобних трака од најмање 10 цм.

m²

Израда нове подконструкције од дрвених гредица 5x12 са
13 наглашеним падовима према постојећим одводима за воду

m²

Израда нове термичке изолације испод лежећег олука као и бочних
14 страна лежећег олука РШ 100-120цм
Подашчавање лежећег олука са даском цоловачом са израдом пада
према штуцнама вертикалног олука. Дашчање се изводи на бочним
15 странама као и доњој страни олука

m²

16

Израда и уградња лежећег олука од поцинкованог лима д=0,55мм,
РШ 100-125 цм са израдом одвода (штуцни) до водоскупљача

Израда и уградња капа по бетонском венцу и обиму објекта од
поцинкованог лима д=0,55мм, РШ 60-80
Израда и уградња хоризонталних олука од поц. Лима РШ 41 са
18
купама од поцинкованог флаха д=0,5мм
17

ЈНОП 1139-253-II/18 – Радови- Радови на крову

m²

m'

700
300
1.500
156
156
156

156

m'

312,25

m'

75
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19

Израда и уградња самплеxа изнад олука за качење покривке од дупло
фалцованог лима РШ 33 ,д=0,55мм

20 Израда и уградња вентилација за фекалну канализацију фи 120
Опшивање бочних страница вентилатора дим. 80x100, висине до 1m'
поцинковним лимом д=0,55мм са израдом капе која се подвлачи
испод вентилатор
Израда и уградња ветер лајсни РШ 33 од поцинкованог лима
22
д=0,55мм
Набавка и уградња нове металне подконструкције изнад светларника
кутијастог профила 60x40, дебљина профила 4мм. Металну
23
конструкцију заштитити основном бојом против корозије
Набавка и уградња армираног стакла д=0,5мм са прописном
уградњом међусобних спојева од гуме и гитовањем свих спојева
24
стакала трајно еластичним гитом
21

Покривање крова дуплофалцованим лимом. Све траке урадити на
25 размаку од 62,5мм , између спојева трака у висини 2m' од олука
поставити сика флеx или трајно еластични гит. Покривање се изводи
поцинкованим лимом д=0,55мм
Набавка и уградња вертикалног олука фи 150 од поцинкованог лима
д=0,55 са држачима постављеним на растојању до 2m'. Све држаче
26
одмакнути најмање 2цм од фасаде
27 Набавка и уградња водоскупљача четвртастог облика 30x30

m'

231

ком

ком

4

m²
19,90
m²
25
m²
25
m²
1.200

71,50

m'
ком

Место извођења радова: вртић “Бајка”, ул. Требевићка бр.28, Баново брдо
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл.75.ст.1.тач.1 ЗЈН)

2.

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом понуђач 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. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом

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 )

ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. став 2.ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом

4.

Да је понуђач поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада,
као и заштити животне средине (члан 75.
став 2. Закона)

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања
Да понуђач располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

1.

Да је у периоду од последње 3 (три)
године (2015/16/17) изводио грађевинске
радове на крововима/високоградња у
вредности збирно већој од 21.000.000,00
динара, без пдв.
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Потврда-референц листа из којих се може утврдити да је
понуђач извео предметне радове. Наведена потврда мора
бити попуњена, оверена печатом наручиоца/инвеститора
и потписана од стране одговорног лица
наручиоца/инвеститора (Образац бр.9 из Конкурсне
документације) за којег је понуђач извршио предметне
радове.
Збирна потврда (Образац број 10) коју попуњава понуђач
и потврђује потписом и печатом
Фотокопија оверене окончане ситуације (или рачун),
издата сходно закљученим уговорима са прегледом
радова

8 / 38

Фотокопије тражених важећих сертификата
са опсегом везаним за предмет набавке издатих од
ISO 14001
домаћег или иностраног сертификованог тела.
Достављени сертификати морају бити важећи у моменту
ISO 9001:2008
отварања понуда, у противном понуђач мора доставити
OHSAS 18001
потврду надлежног сертификованог тела да је поступак
сертификације или ресертификације у току. Уколико је
сетификат на страном језику, поред тога треба доставити
и превод на српоском језику оверен од стране судског
тумача.
Да понуђач располаже неопходним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
Сертификати:

Да Понуђач има радно ангажована најмање 10 лица –радника
од којих најмање
- 1 радно ангажовани дипломирани инжињер са важећом
лиценцом 410,
- 1 радно ангажовано лице задужено за безбедност и здравље
на раду
- и најмање 8 радно ангажованих радника грађевинске
струке и то:
- 3 грађевинска лимара,
- 4 кровопокривача,
- 1 тесара

Фотокопија основа радног ангажовања:
- за радно ангажована лица (образац М и М3) или
уговор о раду
- за лица која су ангажована ван радног
односа.(копије уговора о привременим и
повременим пословима или уговора о делу или
уговора о допунском раду).
За радно ангажованог инжењера-фотокопија
лиценце и фотокопија потврде о важности
лиценце
образац М и М3 или уговор о раду, копије
уговора о привременим и повременим пословима
или уговора о делу или уговора о допунском
раду
Списак тражених радника доставити на
меморандуму понуђача.

Да понуђач располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
Уколико је возило у власништву понуђачаочитана саобраћајна дозвола, фотографија
регистрационе налепнице и фотокопија
важеће полисе о аутоодговорности
Уколико је возило узето у закуп-фотокопија
Да понуђач поседује доставно возило носивости од
уговора о закупу, очитана саобраћајна
минимум 1,5 тоне
дозвола
фотографија регистрационе налепнице и
фотокопија важеће полисе о
аутоодговорности
Други додатни услови:
Пре давања понуде пожељно је/обавезно је да понуђач обиђе
локацију ради детаљног сагледавања постојећег стања након чега
ће добити потписану потврду од стране Наручиоца (образац 11. у
поглављу V ове конкурсне документације)
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ (ПО МОГУЋНОСТИ) 10.08.2018. У
10.00 ЧАСОВА-ОСТАЛИМ ДАНИМА УЗ ОБАВЕЗНУ
НАЈАВУ

Потписана Потврда о обиласку локације (образац
број 11.).

Додатне услове мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима,односно овај услов може да испуни група понуђача заједно.
У случају да понуђач не достави тражене доказе понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави доказе да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и да испуњава додатне услове из члана 76. Закона,
ближе одређене конкурсном документацијом .
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава
заједно.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија (осим средстава
финансијског обезбеђења, која се достављају искључиво у оригиналу), а наручилац може пре доношења одлуке
о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да у понуди доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача он није дужан да уз понуду доставља доказе који су
доступни на интернет страницама надлежних органа, већ ће се позвати на ту интернет страну односно
навести да је уписан у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру
услова јавно доступни.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, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.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.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.

IV
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена
У случају када постоје две понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је
понудио краћи рок за извођење радова. Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније
понуде, уговор ће бити додељен по систему жребања.
Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом
најнижом понуђеном ценом и истим роком за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац 1.

Образац понуде

2. Образац 2.

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

3. Образац 3.

Изјава о трошковима припреме понуде

4. Образац 4.

Изјава о независној понуди

5. Образац 5.

Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.

6. Образац 6.

Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.

7. Образац 7.

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа чл.75. став 2.

8. Образац 8.

Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења.

9. Образац 9.

Потврда за референце

10. Образац 10.

Збирна потврда

11. Образац 11.

Потврда о обиласку локације

11. Образац 12.

Модел уговора
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Образац 1
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18

Радови- Радови на крову
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број _____________ од ____. ____. 2018. године
Начин наступања (заокружити)

(обавезно уписати број и датум понуде)
1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
Врста правног лица (микро, мало, средње,
велико, физичко лице)
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број
Порески број (ПИБ)
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (не већи од 50%)
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3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број
Порески број понуђача (ПИБ)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач (не већи од 50%)
4.
РАДОВИ
Место извођења радова:
Рок извођења радова

Гарантни рок за изведене радове

Начин и рок плаћања

Рок важења понуде

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови на крову
РЈ „ Бајка “, ул. Требевићка бр. 28, Баново брдо, Београд
_______дана (мах. 45 дана ) од дана увођења у посао
(радови се изводе сваким даном од 8.00 до 20.00)
Могуће је продужити рок само услед лоших временских услова
_______ месеци (мин. 24 месеца од дана примопредаје изведених
радова)
У року од 45 дана по завршеном техничком прегледу и примопредаји
извршених радова и пријема окончане ситуације.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
_______ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________
( потпис одговорног лица )

Напомена:
Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део 1., а делови 2. и 3. остају непопуњени.
У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести
податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем, односно податке о понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о осталим члановима групе
понуђача, односно подизвођачима.
Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати
и прикључити обрасцу понуде.
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако
понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке које
понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, овај образац оверавају и потписују сви чланови групе понуђача подносилаца
заједничке понуде.
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Образац 2
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

3.

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПОНУДА бр._______________/ од____.____.2018.год.
Цена по ј/м Укупна цена
Цена по ј/м
ОПИС РАДОВА
ј/м
кол.
без ПДВ-а
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
Скидање постојећег кровног покривача од
m²
дуплофалцованог поцинкованог лима, спуштање на
1.180,30
земљу и одвоз на градску депонију
Демонтажа постојећег тер папира са дашчане
m²
подлоге,спуштање на земљу и одвоз на градску
1.180,30
депонију
Демонтажа труле и дотрајале даске, спуштање на
m²
земљу и одвоз на градску депонију
700

4.

Демонтажа трулих и дотрајалих греда кровне
конструкције

m²

5.

Демонтажа термичке изолације,спуштање на земљу
и одвоз на градску депонију

m²

700

6.

Демонтажа лимених опшивки лежећег олука, капа,
ветерлајсни и висећих олука, опшивки око прозора
, пуц лајсни, вертикалних олука,
солбанака,вандиксни и шодер лајсни

m'

1.153,50

m²

21,60

р/б

1.

2.

7.

Демонтажа стакла изнад светларника, спуштање на
земљу и одвоз на градску депонију

ЈНОП 1139-253-II/18 – Радови- Радови на крову

300

14 / 38

Укупна цена
са ПДВ-ом

8.

Монтажа цевасте или рамовксе скеле са
заштитним платном

m²

700

9.

Набавка и уградња минералне вуне д=10цм

m²

700

10. Набавка и уградња даске цоловаче или
влагоотпорних ОСБ плоча (3) д=18мм

m²

11. Набавка материјала,израда и уградња нове кровне
конструкције од чамове грађе II класе, д=10x12

m²

Набавка и уградња Кондора В-3. Варење
извести топлим поступком са преклопом
12. међусобних трака од најмање 10 цм.
Израда нове подконструкције од дрвених
13. гредица 5x12 са наглашеним падовима према
постојећим одводима за воду
Израда нове термичке изолације испод лежећег
14. олука као и бочних страна лежећег олука РШ
100-120цм
Подашчавање лежећег олука са даском
цоловачом са израдом пада према штуцнама
15. вертикалног олука. Дашчање се изводи на
бочним странама као и доњој страни олука
Израда и уградња лежећег олука од
поцинкованог лима д=0,55мм, РШ 100-125 цм
16.
са израдом одвода (штуцни) до водоскупљача
Израда и уградња капа по бетонском венцу и
17.
обиму објекта од поцинкованог лима д=0,55мм,
РШ 60-80

m²
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Израда и уградња хоризонталних олука од поц.
Лима РШ 41 са купама од поцинкованог флаха
д=0,5мм
Израда и уградња самплеxа изнад олука за
качење покривке од дупло фалцованог лима РШ
33 ,д=0,55мм
Израда и уградња вентилација за фекалну
канализацију фи 120
Опшивање бочних страница вентилатора дим.
80x100, висине до 1m' поцинковним лимом
д=0,55мм са израдом капе која се подвлачи
испод вентилатор
Израда и уградња ветер лајсни РШ 33 од
поцинкованог лима д=0,55мм

m'

m'

ком

ком

231

16

4

m²
19,90

Набавка и уградња нове металне подконструкције
изнад светларника кутијастог профила 60x40,
дебљина профила 4мм. Металну конструкцију
заштитити основном бојом против корозије
Набавка и уградња армираног стакла д=0,5мм са
прописном уградњом међусобних спојева од
гуме и гитовањем свих спојева стакала трајно
еластичним гитом

m²

Покривање крова дуплофалцованим лимом. Све
траке урадити на размаку од 62,5мм , између
спојева трака у висини 2m' од олука поставити
сика флеx или трајно еластични гит. Покривање се
изводи поцинкованим лимом д=0,55мм

m²
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26.

27.

Набавка и уградња вертикалног олука фи 150 од
поцинкованог лима д=0,55 са држачима
постављеним на растојању до 2m'. Све држаче
одмакнути најмање 2цм од фасаде
Набавка и уградња водоскупљача четвртастог
облика 30x30

m'

ком

71,50

15

УКУПНО:

УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Јединичном ценом обухвати ће се квадратура измерене површине на лицу места и уписане у грађевинску књигу-грађевински дневник.
Датум

Понуђач
М. П.
_________________________
( потпис одговорног лица )

_____________________________

Упутство:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, уписом јединичне цене за сваку позицију без и са ПДВ-ом, као и укупне без и са ПДВ-ом, затим укупно
за групу радова треба уписати укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико
група понуђача поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац структуре цене 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 структуре цене.
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Образац 3

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број

Износ трошкова
(изражен у динарима)

Врста трошкова

Укупно:

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној
уплати трошкова.

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
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Образац 4

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке отворени поступак – Радови – Радови на крову, број јавне набавке 1139-253II/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

___________________________
( потпис одговорног лица )

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 5

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову
На основу члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15) дајем следећу

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке – радови – радови на крову,
број јавне набавке ЈНОП 1139-253- II/18, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Закона о јавним набавкама и то:
1. Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар;
2. Да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум: ____________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

_______________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде , наведени образац потписује и оверава
сваки од чланова групе понуђача , чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне
услове, у ком случају образац треба копирати у потребном броју примерака .
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Образац 6

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
_________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке – радови – радови на крову,
број јавне набавке ЈНОП 1139-253-II/18, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Закона о јавним набавкама и то:

1. Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар;
2. Да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум: ____________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

_______________________________

Напомена: Овај образац доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.
У случају подношења самосталне или заједничке понуде, овај образац се не подноси.

ЈНОП 1139-253-II/18 – Радови- Радови на крову

21/ 38

Образац 7

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА

Понуђач:
_______________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом
састављања понуде у поступку јавне набавке радови – радови на крову, ЈНОП 1139-253II/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

____________________________

Напомена:
У случају подношења понуде са подизвођачем овај образац подноси само понуђач.
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписуј e и оверава носилац
посла.
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Образац 8

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНЕ
БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПОНУЂАЧ:
_______________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја
понуда буде оцењена као понуда са најнижом ценом у поступку јавне набавке радови –
радови на крову, број јавне набавке ЈНОП 1139-253-II/18, у року од 8 дана од дана
закључења уговора доставити:
- Оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране овлашћеног лица
- доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листинг са сајта НБС, а не
захтев за регистрацију менице)
- Овлашћење за попуну менице
- Менично писмо за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без
пореза, са клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на Предшколску установу Чукарица
Београд, са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење посла. Уз менично писмо се доставља копија депо картона. Потпис на меници и
меничном овлашћењу картону мора бити истоветан са потписом из депо картона, као
средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.
По пријему окончане ситуације доставити:
- Оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране овлашћеног лица
- доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије (листинг са сајта НБС, а не
захтев за регистрацију менице)
- Овлашћење за попуну менице
- Менично писмо за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности
уговора без пореза, са клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на Предшколску установу
Чукарица, Београд, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за
уговорене радове. Уз менично писмо се доставља копија депо картона. Потпис на меници
и меничном овлашћењу картону мора бити истоветан са потписом из депо картона, као
средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомена:
У случају подношења понуде са подизвођачем овај образац подноси само понуђач.
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац
посла.
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Образац 9
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову

ПОТВРДА
О вредности извршених уговора и поштовању уговорних обавеза (Референтна листа)

Овим потврђујемо да су у 2015/16/17. год., са фирмом
______________________________________, из _________________, склопљени и
(Назив Понуђача који подноси понуду)
реализовани Уговори на санацији и замени столарије

Година
2015.

вредност без ПДВ-а

2016.
2017.
укупно:

Потврда се издаје ради учешћа у потупку јавне набавке отворени поступак –радови- Радови на
крову, и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

место_______________

М.П.

овлашћено лице
___________________

датум _______________
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Образац 10

ЗБИРНА ПОТВРДА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 1139-253- II/18
Радови- Радови на крову

ЗБИРНА ПОТВРДА
Изведене радове у траженом периоду
Ред.
број.

Наручилац

Вредност у 2015/16/17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:

Дана: __________________

Потпис овлашћеног лица
____________________

М.П.
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Образац 11

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

За поступак јавне набавке 1139-253-II/18 – Радови на крову у радној јединици „Бајка“ , улица
Требевићка бр. 28, Баново брдо, Београд.
Потврђујем да је Понуђач: ____________________________________________, са седиштем у
_________________, ул._________________________ број_____, дана ___.___.2018. године , по
пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, обишао локацију где ће се вршити
радови који су предмет јавне набавке, детаљно прегледао локацију и добио све неопходне
информације потребне за припрему понуде.
Потврда се издаје за учествовање у ЈНОП 1139-253-II/18 – Радови на крову у радној јединици
„Бајка“ , улица Требевићка бр. 28, Баново брдо Београд, и у друге сврхе се не може користити.

Датум:__________.2018. године

М.П.

___________________
За наручиоца

Напомена:
Понуђач је у обавези да понесе овлашћење за обилазак локације издато од стране
овлашћеног лица Понуђача.
Оверена и потписана Потврда о обиласку локације је саставни део понуде.
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VI
МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду, дана _______._______.2018. године између уговорних страна:
1.

Предшколске Установе Чукарица, Београд, ул. Пожешка бр. 28, коју заступа
директор Биљана Гајић ( у даљем тексту: Наручилац)

и
2.

______________________________________________кога заступа директор
( назив Понуђача )

_____________________________________________________ ( у даљем тексту: Извођач )
( име и презиме заступника понуђача )
Подаци о Наручиоцу
ПИБ: 100974365
Матични број: 07009496
Број рачуна: 840-641661-13
Телефон: 011 3058-717, 3058 - 718
Факс: 011 3058-717, 3058 - 718
E-mail: office@pucvila.com

Подаци о Извођачу
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико,
физичко лице)

Предмет Уговора: Радови – Радови на крову
Број ЈНМВ: 1139-253-II/18
Датум објављивања позива за јавну набавку _____._____.2018.године
Број и датум Одлуке о додели Уговора: _______.______.2018. године
Понуда изабраног понуђача бр. ________________ од ______.______.2018. године
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац уступа Извођачу радова –радови на крову, у свему према усвојеној
понуди Извођача бр. ____________
од
______.______.2018.године,
заведена под бројем:
______________дана _____.______2018. године и Образац структуре цене, а који су саставни делови
овог Уговора.
Члан 2.
Извођач се обавезује да радове из усвојене понуде изведе својом радном снагом, материјалом,
средствима и опремом у складу са важећим законским и техничким прописима, нормативима и
стандардима и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.
Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изводе према техничкој спецификацији
Наручиоца и исту нема право да мења или одступа без предходне писмене сагласности наручиоца.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да:
- извођачу обезбеди несметан приступ месту где треба извести радове
- омогући извођачу прикључење на електричну мрежу и водовод ради извођења радова;
- онемогући другим лицима приступ
- да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима како је уговорено;
- да прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора.
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Члан 4.
Извођач се обавезује да:
- радове који су предмет овог Уговора уради стручно и квалитетно у уговореном року према
техничкој спецификацији и стандардима који важе за овакву врсту радова;
- да води грађевински дневник у два примерка, а по завршетку радова један примерак преда
наручиоцу;
- да наручиоцу и лицима одређеним за вршење стручног надзора омогући у свако доба несметано
вршење надзора, као и контролу унетих података у грађевински дневник;
- да формира грађевинску књигу, исту потписану и оверену од овлашћених лица у оригиналном
примерку преда наручиоцу;
- примењује прописе мере заштите;
- поштује прописе о унутрашњем реду и општој дисциплини;
- код својих радника обезбеди поштовање прописаних мера заштите од пожара који важе на месту
извођења радова;
- осигура своје раднике, основна средства, алат, опрему, материјал и друго или да предузме све
ризике за оштећење, нестанке и слично који настану, а који су у вези са извођењем предметних
радова;
- обезбеди одржавање у гарантном року.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове започне одмах након потписивања овог Уговора тј. увођења у посао и
да исте изведе у року од ___________ календарских дана, од дана увођења у посао. Рок извођења радова
се може продужити у изузетно лошим временским приликама које онемогућавају квалитетно изведене
радове.
Члан 6.
У случају прекорачења уговореног рока својом кривицом,Извођач ће Наручиоцу за сваки дан
закашњења платити пенале од 0,5% дневно, а највише 5% укупне уговорене цене радова. Ако је доцња
Извођача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности задржане на име пенала Наручилац има
право на накнаду штете за разлику преко вредности пенала.
Наручилац задржава право да, у случају да Извођач прекорачи уговорени рок за више од 3 дана
једнострано раскине овај Уговор и о трошку извођача ангажује другог извршиоца.
Члан 7.
Уговорена цена радова која је предмет овог уговора износи:
___________________________________________________динара без ПДВ,
(словима: ___________________________________________________________________________ )
односно
___________________________________________________динара са ПДВ,
(словима: ___________________________________________________________________________ )
Јединичне цене су фиксне и непромењиве.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 7. овог Уговора у року од 45
дана по завршеном техничком прегледу, примопредаји извршених радова и пријему окончане ситуације
на рачун Извођача.
Члан 9.
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и
уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу и потписаном Записнику о
примопредаји радова и коначном обрачуну.
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Примопредају радова, који су предмет овог Уговора извршиће Комисија, састављена од
представника уговорних страна. Чланове Комисије, представника Извођача, по његовом предлогу,
именује Наручилац.
Уз окончану ситуацију Извођач је обавезан да достави Наручиоцу,примерак листова грађевинског
дневника и грађевинске књиге за све уговорене и изведене позиције оверене од стране надзорног органа.
Записник о примопредаји радова потписусју руководилац РЈ где се изводе радови, руководилац
техничке службе у Установи, правник у Установи, предстваник извођача радова и надзорни орган.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи ______________месеци (минимум 24 месеца) рачунајући од
дана примопредаје изведених радова.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први позив Наручиоца, у року од 5 дана, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостанцима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из предходног става по пријему писаног позива од
стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од
Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стваране штете.
За штету и неисправност које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се позитивни законски и други прописи
који регулишу ову област. Уговорне стране су сагласне да ће се применити -Закон о планирању и
изградњи, Посебне узансе о грађењу и Закон о облигационим односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а
ако то није могуће надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора:
- једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла у
висини 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
извршење радова, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну
менице и листингом НБС.
После завршених и примљених радова истовремено са окончаном ситуацијом Извођач доставља:
- једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за отклањање недостатака у
гарантном року у висини 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности дужим пет дана од
гарантног рока, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и
листингом НБС.
Члан 15.
Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих по 1 (један) за сваку уговорну страну.
ЗА ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР
_____________________
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VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском
језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски
језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом за подношење
понуде.
Понуда се припрема на обрасцима и моделу уговора, који су саставни део конкурсне
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа
самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси
заједничку понуду).
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди и за које
партије конкурише) није у обавези да достави уз понуду.
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора (осим оних који
се у складу са упутством не попуњавају и достављају) морају бити попуњене, на српском језику,
јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица понуђача.
Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је
сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању
понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на начин што ће
погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре или сл. прецртати
или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног
лица понуђача.
Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а који
су ближе наведени у поглављу 3. конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова", понуда мора
да садржи и следеће обрасце и документа:
1. Образац 1 - Образац понуде
Напомена:
У случају да понуђач наступа са подиспоручиоцем/има могу се фотокопирати само прве стране
образаца, у које се уносе подаци о подиспоручиоцу/има, за случај већег броја подиспоручилаца.
У случају подношења заједничке понуде, могу се фотокопирати само прве стране образаца, у
које се уносе подаци о члановима групе, за случај већег броја чланова групе; чланови групе
понуђача обрасце понуде заједно попуњавају и након тога, сваки члан групе парафира и оверава
печатом и потписује наведене обрасце.
2. Образац 2 - Образац структуре понуђене цене
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача образац/сце структуре цене,
заједно попуњавају и након тога, сваки члан групе потписује и оверава печатом.
3. Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који
је носилац посла.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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4. Образац 4 - Изјава понуђача о независној понуди
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који
је носилац посла.
5. Образац 5. - Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде , наведени образац потписује и оверава сваки од
чланова групе понуђача , чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове, у ком
случају образац треба копирати у потребном броју примерака
6. Образац 6. -Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. став 1., тачка 1.-4.
Напомена:
Овај образац доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.
У случају подношења самосталне или заједничке понуде, овај образац се не подноси.
7. Образац 7. - Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује овлашћени члан групе понуђача
који је носилац посла.
8. Образац 8. -Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења.
Напомена:
У случају подношења понуде са подизвођачем овај образац подноси само понуђач.
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписуј e и оверава носилац посла.

9. Образац 9. - Потврда за референце
10. Образац 10. - Збирна потврда
11. Образац 11 – Потврда о обиласку локације
Напомена:
Понуђач је у обавези, да пре достављања понуде обиђе локацију и у потпуности се упозна са
стањем на терену о чему ће добити печатирану и потписану потврду од стране Наручиоца.
Понуђач ће свој обилазак најавити путем елетронске поште на маил адресу
pravna.sluzba@pucvila.rs , a представник наручиоца ће му у року од три дана по добијања захтева
за обилазак локације, заказати време обиласка. Понуђач је у обавези да понесе овлашћење за
обилазак локације издато од стране овлашћеног лица Понуђача.Оверена и потписана Потврда
о обиласку локације је саставни део понуде.

11. Образац 12. - Модел уговора
Напомена:
Све стране модела уговора морају бити попуњене, док последња страна мора бити оверена
печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све
елементе модела уговора.
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За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код уговорних
страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и лица овлашћена
за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица за сваког члана
групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача; у случају наступа са
подизвођачем/има понуђач је дужан да у Моделу уговора наведе тражене податке о сваком
ангажованом подизвођачу.
Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова" и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу конкурсне
документације, као и све тражене доказе за додатне услове таква понуда ће се одбити као
неприхватљива. “
Понуде се достављају непосредно или путем поште .
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку – ЈН ОП бр.
1139-253-II/18- Радови – Радови на крову - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон
(особе за контакт). 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.
Понуда се доставља на адресу Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул. Пожешка 28,
непосредно или поштом на назначену адресу. Јавно отварање понуда обавиће се дана
21.08.2018. год. у 13.00 часова, на адреси Предшколска Установа Чукарица, Београд, ул.
Пожешка 28. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у
року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки,
односно до 21.08.2018. године, до 09.00 часова, без обзира на начин подношења.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се
неблаговременом.
ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама у овој јавној набавци није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. ставом 6. Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати
поднету понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре
истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и
достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим
што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч:
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«измена понуде» или «допуна понуде» или «опозив понуде» (у зависности од тога шта се у
омоту налази) за јавну набавку отворени поступак број 1139-253-II/18- Радови на крову - НЕ
ОТВАРАТИ.
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.

НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
- са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има) и
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове проузроковане припремом и подношењем 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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати
трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног
лица понуђача и печатом оверен Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да
је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу/има,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача који
наступа са подизвођачем/има буде закључен, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у
уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подиспоручиоца.
Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1. и 2. и става 5. Закона и то:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,
4) понуђачу који ће потписати модел уговора и уговор о јавној набавци и
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5) понуђачу који ће у име групе понуђача испостављати рачуне.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК
Рок извођења радова: мах. 45 дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: РЈ „ Бајка“, ул. Требевићка бр. 28 , Баново брдо, Београд.
Гарантни рок за изведене радове: мин. 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
У року од 45 дана по завршеном техничком прегледу, примопредаји извршених радова и
пријему фактуре са окончаном ситуацијом.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди
назначи рок важења понуде.
Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења
понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је
одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
ВАЛУТА И ЦЕНЕ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Јединичне цене су фиксне.
Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и
уговорних обавеза прихвата искључиво бланко соло менице.
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у року од 8
дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу оригинал сопствену
бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо
картона, листингом Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ
Чукарица, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без пдв, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.
По завршетку радова, једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за
отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком
важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за изведене радове, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и листингом Народне банке
Србије.
Ако предмет набавке за коју понуђач конкурише није истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, исти ће бити у обавези да, у
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року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу за додатно обезебеђење испуњења уговорних обавеза, прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, листингом Народне банке Србије и овлашћењем
за попуну менице насловљеним на ПУ Чукарица, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10%
од понуђене цене са пдв-ом, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење уговорних обавеза.
Саставни део Конкурсне документације је Образац 8 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће,
у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена конкурсном
документацијом.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље, у писаном облику путем
поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: pravna.sluzba@pucvila.rs или факсом
на број: 011/30-58-717, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, јавна набавка ЈНОП бр. 1139-253-II/18- Радови на крову.
НАПОМЕНА: Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда
усменим путем није дозвољено.
Предшколска установа Чукарица, ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном облику,
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда, на сопствену иницијативу или као
одговор на питање заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију, у ком
случају је дужан да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Све измене или допуне Конкурсне документације нумеришу се посебним бројем и уз
образложење измена или допуна конкурсне документације објављују на Порталу јавних набавки.
Све измене или допуне, објављене на напред наведени начин и у наведеном року, представљају
саставни део Конкурсне документације.
Стране (листови) које садрже извршене измене прилажу се Конкурсној документацији уместо
страна које замењују, а уколико је извршена допуна Конкурсне документације, нове стране се
додају Конкурсној документацији.
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују, с
тим да ће се броју стране додати и слово, док ће нове стране, којим се Конкурсна документација
допуњује бити обележене новим бројевима, са напоменом у допису наручиоца, уз који ће бити
достављена допуна, о укупном броју страна Конкурсне документације.
Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са комплетном конкурсном
документацијом, одбиће се као неприхватљива.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА
И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може да, приликом стручне оцене понуда, 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.
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подиспоручиоца.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу
са законом, понуђач означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди, и
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим
понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и
оцене понуда.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (Образац 5 изјаве налази се у конкурсној документацији).
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Приликом
отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују
се сви подаци из чл. 104. Закона. У записник се не уносе појединачне цене за уговорене позиције
већ само укупан збир тј. укупна цена/вредност јавне набавке. Записник о отварању понуда,
након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни
овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће
се отварати и биће враћена подносиоцу.
РАЗЛОЛИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА ( БИТНИ НЕДОСТАЦИ
ПОНУДЕ И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ )
Понуда која не испуњава све услове из Закона, позива и конкурсне документације, биће одбијена
као неприхватљива.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
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2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет јавне набавке, у претходне три године.
Као релевантни докази сматраће се:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза,
3. исправа о наплаћеној уговорној казни,
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 (десет)
дана од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено
и о надокнади трошкова прибављања средстава обезбеђења током припремања понуде, уколико
понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице или
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне
набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У овом случају долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења образложене одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
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 њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане у члану 151. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави потврду о
извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН , у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број:
840-30678845-06; позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се подноси захтев;
сврха: ЗЗП , назив наручиоца и број предметне јавне набавке; корисник: „Буџет Републике
Србије“.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року није
поднет захтев за заштиту права.
Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Обавештење о закљученом уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави поступка
јавне набавке наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року
од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке.
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