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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прва основна школа краља Петра II Ужице
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – реконструкција мокрих чворова у згради школе
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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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: Закон), 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 мале вредности број 3/18-поновни поступак , деловодни број 02405/1 од 28.06.2018.године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале
вредности број 3/18-поновни поступак деловодни број 02-405/2 од 28.06.2018.
године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова – реновирање мокрих чворова у
новом делу Школе
ЈН бр. 3/18-поновни поступак
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Модел Меничног овлашћења
Образац трошкова припреме понуде
Oбразац изјаве о независној понуди

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Страна
3
4

4

18
23
31
52
56
57
58

Page 2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Прва основна школа краља Петра II Ужице
Адреса: 31 000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 171
Интернет страница:www.prvaskola.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 3/2018-поновни поступак је набавка
радова – реконструкција мокрих чворова у згради матичне школе.
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:Слободанка Несторовић, секретар школе,еmail
адреса :prvaskola@mts.rs; тел. факс број 031/513-467
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/18-поновни поступак су радови на реконструкција
мокрих чворова у згради матичне школе.- шифра 45000000.
2. Партије: ова јавна набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Извођење радова на реконструкција мокрих чворова у згради матичне школе.
Извођач је дужан да пре почетка радова допреми потребан материјал и
опрему за рад.
Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у
потпуности према техничким прописима важећим за предметну врсту
радова.
Место извођења радова : матична школа у Ужицу, Улица Димитрија
Туцовића број 171.
ПРЕДМЕР РАДОВА

А)

ГРАЂЕВИНСKИ РАДОВИ

I РУШЕЊЕ- ДЕМОНТАЖА
I. Демонтажа постојећих врата на WC кабинама и улазима у предпростор. У цену урачунато и
односешење истих у страну на место које одреди инвеститор.
Обрачун по ком.

ком 8

2. Демонтаза постојецих прозора на приземљу. Прозори дим 355 x 224
У цену урацунато и односење истих у страну. Обрачун по ком.
ком 2
3. Обијање керамичких плочица са одношењем свог материјала ван градилишта
Обрачун по м2 плочица
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м2 145,00
4. Демонтажа постојеће браварске ограде на степеништу са одношењем исте у страну
Обрацун по мл
мл 8,27

5. Рушење постојећих корита за прање руку са одношењем свог материјала ван градилишта
Обрачун по мл
мл 5,00
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
I. Ископ земље IV категорије за темеље објекта. У цену урачунат и утовар земље у камион и
одвоз на депонију.
Обрачун по м3 самоникле земље.
Темељне траке
(2,30+2,30+5,32)0,60 x 0,80
Ископ за степениште
2,00 x 1,30 x 0,70
Ископ поред зида за изолацију
5,32 x 0,60 x л,51
1,60 +1,60 x 0,60 x л,51

м3 14,28
2. Набавка довоз насипање и набијање камене дробине испод темељних трака и степенисних
кракова
Обрачун по м3
м3 3,00

III. БЕТОНСKИ И АРМИРАНО БЕТОНСKИ РАДОВИ
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I. Бетонирање темељних трака бетоном МБ.20
Обрачун по м3 уграђеног бетона
(2,00 +2,00+5,35 )0,50 x 0,50
м3 2,33
2. Бетонирање армирано бетонских зидова д= 20 см бетоном МБ.30 са потребном двостраном
оплатом
Обрачун по м3 уграђеног бетона
(3,75 +3,75+5,32)1,90 x 0,20

м3 4,87
3. Бетонирање армирано бетонских косих степенисних плоча са истивременим изливањем
степеника.У цену урацунато и бетонирање подеста
Обрачун по м2 степеништа
м2 13,06
4. Бетонирање подестне плоче д= 14 см на улазу у ниво приземља. Бетон МБ.30 са потребном
оплатом
Обрачун по м2
м2 3,71
IV АРМАТУРА
I. Набавка сечење, савијање и монтажа арматуре по детаљима и статичком прорачуну
Мрежа Q -335
Обрачун по кгр уграђене арматуре

кгр 850,00

V ЗИДАРСKИ РАДОВИ
I. Зидање зидова д= 30 см зиданих гитер клима блоковима у продузноммалтеру 1:2:6
Зазиђивање прозора у приземљу.
Обрачун по м3 зида
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м3 2,98
2. Зидање зидова д= 20 см зиданих бетонским блоковима у продузном малтеру 1:2:6
Зидови испод степеништа
Обрачун по м3 зида
м3 1,08
3. Малтерисање унтрашњих зидова цементним малтером 1:3 за постављање керамичких
плочица.
Обрацун по м2 омалтерисаног зида
м2 182,00
4. Зидање зидова д= 10 см зиданих бетонским блоковима у продузном малтеру – заштита
вретикалне хидро изолације
Обрачун по м2 зида
м2

15,91

VI ИЗОЛАТЕРСKИ РАДОВИ
I. Израда вертикалне хидро изолације зидова која се састоји од једног слоја вареног кондора.
Површине претходно премазати битулитом.
Обрачун по м2 изолације
м2

18,00

2. Премазивање подова и зидова до висине 1,00 мл. хидроизолационим премазом *СИKА*
Обрацун по м2
м2

Б)

65,00

ЗАНАТСKИ РАДОВИ

VII ВРАТА ОД АЛ ПРОФИЛА
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I. Израда и монтажа врата рађених од ал пластифицираних профила према шемама врата
Оков одговарајући. На WC кабинама брава за закључавање изнутра.
Обрачун по ком
Ознака I

дим 75 x 210

ком 6

Ознака II дим 85 x 210

ком 2

Ознака III дим 95 x 210

ком 1

Ознака IV
(прозор)

дим 109x 109

ком 2

2. Демонтажа и поновна монтажа прозора. Након вађења прозор реконструисати. Смањити за
једну половину и поновно уградити
Обрачун по ком
Дим 175 x 225

ком 1

VIII БРАВАРСKИ РАДОВИ
I. Израда браварске конструкције која се ради од браварских профила према детаљу
У цену урачунато и бојење конструкције основном и финалном бојом.Отвори застакљени
термоизолационим лексаном што све улази у цену.
Обрачун по м2 конструкције
м2 50,62
2. Израда ограде на степенисту која се ради од браварских профила према детаљу
Обрацун по мл ограде
мл

7,70

IX KЕРАМИЧАРСKИ РАДОВИ

I. Облагање зидова керамичким плочицама I класе постављених на лепку за керамичке
плочице. У цену урачунате и потребне лајсне. Боја и слог плочица одредиће се накнадно

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Page 8

Обрачун по м2 постављених плочица
м2

163,00

2. Поплочавање подова подним керамичким плочицама постављених на слоју цем малтера
1:3. Плочице I класе. Боја и слог плочица одредиће се накнадно.
Обрачун по м2 постављених плочица
м2

23,00

3. Облагање степеница керамичким плочицама постављених на слоју цем малтера 1:3. Спој
цела и газиста угаона лајсна. Плочице I класе.
Обрачун по мл степеника
мл

21,00

4. Облагање подеста керамичким плочицама I класе постављених у слоју цем малтера 1:3
Обрачун по м2 посатвљених плочица
м2

10,00

X ПОKРИВАЧKИ РАДОВИ
I. Покривање крова кровним панелима д= 10 см сиве боје. У цену урачунато и опшивање споја
кровног и фасадног панела као и увале поред зида.
Обрачун по м2 панела
м2

32,00

XI ЛИМАРСKИ РАДОВИ
I. Израда висећих олука рађених од челичног поцинкованог пластифицираног лима са
држачима.
Обрачун по мл олука
мл

5,40

2. Одводне олучне цеви рађене од челичног поцинкованог пластифицираног лима дим 12 x 12
мл 3.70

XII МОЛЕРСKО ФАРБАРСKИ РАДОВИ
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I. Бојење плафона полудисперзивном бојом са претходним глетовањем
Обрачун по м2

м2 30,00

XIII РАЗНИ РАДОВИ

I Набавка и постављање цеви ПВЦ о 110 за одвод воде из олучне вертикале у кишну
канализацију. У цену урачунат и ископ земље са сечењем асфалта,
Обрачун по мл

мл

10,00

2. Облагање фасаднихбетонских зидова стиротермом д= 5 см са завршном обрадом
кулирпластом
Обрачун по м2
м2

19,76

3. Набавка и постављање жардињера за цвеће које се раде од прохрома. Жардињере
причврсшћене за под.
Обрачун по ком.
Дужине

1,20

ком

1

Дужине

60

ком

1

4. Реконструкција постојећих прозора у сутерену. Демонтажа истих са потребном преправком,
демонтажа решетки и поновна монтажа.
Обрачун по ком.
ком 2
В)
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I Земљани радови
1. Сечење и вађење постојећег асфалтног застора д=5цм, заједно са накнадним асфалтирањем
по завршетку посла
м2

3,70

2.Ручни ископ земље III и IV категорије за канале, са одбацивањем земље 60 цм од ивице
ископа.
м3

13,20

3.Набавка, транспорт и уградња песка 10цм испод, око и изнад цеви са пажљивим ручним
набијањем.
м3

2,80

4.Затрпавање ровова материјалом из ископа до нивоа предвиђеног пројектом са ручним
набијањем до потребне збијености.
м3

10,40

5.Одвоз вишка земље на даљину до 5 км. У цену је урачунат утовар и превоз до депоније

м3

2,80

II Водовод
1.Набавка, транспорт и уградња ППР водоводних цеви у свему према пројекту и важећим
техничким прописима. Цеви у зидовима изоловати таласастим папиром, у вертикали филцом. У
цену урачунати и изолацију, сва потребна штемовања, пробијања рупа, потребни фитинг,
спојни и помоћни материјал.

 20

м1

20,50

 25

м1

1,90

 32

м1

8,50

2.Набавка, транспорт и уградња ППР пропусних вентила са капом.
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 20

ком 14,00

 32

ком 1,00

3.Набавка, транспорт и уградња ЕK вентила.

 20

ком 6,00

4.Набавка, транспорт и уградња зидне батерије за топлу и хладну воду

ком

6,00

5.Набавка, транспорт и уградња холендер славине
ком

2,00

6.Израда прикључка на постојећу водоводну мрежу у објекту одговарајућим фитингом. У
цену је урачунат и сав материјал потребан за извођење прикључка.

ком

III

1,00

Kанализација

1.
Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви. У цену урачунати све
потребне фасонске комаде, заптивни материјал, сва потребна штемања зидова, пробијања
рупа као и потребног материјала за качење и прчвршћивање цеви.

 160 м1

13,40

 110 м1

10,50

 75

м1

10,30

 50

м1

4,80

2.Набавка транспорт и монтажа вертикалног подног сливника са прирубницом за прихват
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хидроизолације, сифоном, по висини подесивим завршним оквиром и уливном решетком од
INOX-a

 75

ком 3,00

3.Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу на парцели по важећим прописима. У
цену урачунати све потребне фасонске комаде и потребни заптивни материјал.

ком
IV

1,00

Санитарни уређаји и прибор

1.Набавка, транспорт и уградња керамичке WC шоље, боје по избору пројектанта домаће
производње. Уз шољу монтирати нискомонтажни водокотлић са свом потребном опремом,
WC пластичну даску и кутију за тоалет папир. У цену урачунати сав потребни спојни и заптивни
материјал.
WC шоља-одвод у под ком 6,00

2.Набавка, транспорт и уградња керамичког умиваоника, боје по избору са хромираним
сифоном за умиваоник. Уз умиваоник монтирати керамичку етажер полицу, огледало, дозер за
сапун и држач папирних убруса. У цену урачунати и сав спојни и заптивни материјал.

дим.58x46цм

ком 6,00

3.Набавка, транспорт и уградња електричног бојлера са прохромским казаном.У цену урачунати
хромиране спојне цеви, розетне, вентил сигурности ка и остали спојни и заптивни материјал.
Овом позицијом није обухваћено повезивање бојлера на електричну мрежу.

V=50l ком 2,00

V

Разни радови

1.Набавка, транспорт и уградња термоизолације за водоводне цеви. Изолацију извршити
термичком заштитом типа "Plama flax" или одговарајуће.

-

35x9 (

32 ППР)

м1

1,50

x

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

=

Page 13

2.Обзиђивање вертикала шупљом опеком, двострано, заједно са малтерисањем.

м1

3,20

3.Набавка, транспорт и монтажа маске развода на месту прикљућка, са влаго отпорним гипс
картонским плочама д=13мм, преко подконструкције са бандажирањем спојница развијене
ширине 60цм
м1

1,00

4.Kрпљење канала посла продора инсталација ВиK-а у постојећој бетонској
м2
8,50
5.Набавка, транспорт и уградња у зид хромираних вратанаца за приступ ревизионим
канализационим комадима
20x20 цм

6.

ком 2,00

Испитивање изведене водоводне мреже
м1

30,90

7.
Испирање и дезинфекција водовода са употребом хлора. Дозу хлора треба да
потпише овлашћено лице санитарне службе која у целини одговара за дезинфекцију. Након
дезинфекције мрежу испрати питком водом.
м1

30,90

8.Испитивање изведене канализационе мреже на проток и водонепропустност спојева

м1

39,00

Г) РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. Искључити и демонтирати постојеће флуо светиљке у мокром чвору. Водове испитати и по
потреби поправити за монтажу нових светиљке на иста расветна места. Демонтиране светиљке
уклонити сагласно прописима.
расветних места
10
2.Испорука материјала и израда нових расветних места проводницима ПП00-Y 3x1,5
положеним под малтер са свим претходним радовима (размеравање, обележавање и
штемање). Уградити потребан број разводних кутија са израдом спојева. Испорука и уградња
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прекидача се обрачунава посебно. Инсталација за сензор кретања се обрачунава као расветно
место. Просечна дужина проводника је 7м. Обрачунава се по расветном месту.
ком.

8

3. Израдити прикључне водове за бојлере (два бојлера) проводницима положеним под малтер
од постојећег РО до бојлера, са испоруком материјала и свим претходним радовима (штемање
постојећег малтера са крпљењем шлицева). Обрачунава се по метру уграђеног проводника.

-ПП00-Y 3x2,5 м

36

4. Испорука и уградња у постојећи разводни орман комбинованог заштитног прекидача ЛС/ФИ,
1+Н тип SCHRACK BOLF B 16/0,03А са спајањем и обележавањем водова за бојлере.

ком

2

5. Испоручити, монтирати и спојити електричну опрему (електроинсталациони материјал) за у
зид:
-Прекидач обичан 10А/250В ком.

3

-Прекидач наизменични 10А/250В

ком.

1

-Индикаторски прекидач за бојлер 16А/250В ком.

2

6.Испорука и уграднај светиљки комплетних са изворима светлости и дифузорима . Плаћа се
уграђена и испробана комплетна светиљка у функцији:
-На расв. месту 1.- Надградна светиљка ОSRAM Тип EUROPLEX LED или одговарајућа, Ø390, LED
20W, 4000K, 1800Лм, Заштита IP44. ком. 5

-На расв. месту 2.- Надградна светиљка OSRAM TIP EUROPLEX LED или одговарајућа, Ø270, LED
14W, 4000K, 1200LM, Заштита IP44. ком. 6

-На расв. месту 3.- Сигурносна светиљка SMD 2835 или одговарајућа, 30 LED диода, 230V
180LM, у приправном споју за 3h аутономије. Ниво заштите IP44. Натпис ИЗЛАЗ или смероказ
по потреби. ком. 4

-На расв. месту 4.- Надградна светиљка SITECO TIP ECOPACK LED или одговарајућа, LED 36W,
4000K, 4000Lм у заштити IP20.
ком. 2
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7. Испоручити и уградити сензор кретања за оптерећење 500W, даљина детекције 12м, угао
детекције 180, са једним преклопним контактом.
ком.

1

8. Испитивање целе електричне инсталације при пуштању под напон са провером постојећег
система заштите од електричног удара и израдом одговарајућег атеста. Плаћа се комплетно
испитивање и верификација својстава изведене електричне инсталације.

Д ) МАШИНСКИ РАДОВИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА

1. Испорука и уградња ливеног чланкастог радијатора ТЕРМИK тип 800/4
члан

14

Уз радијатор иду оговарајући држачи ( 2ком) и конзоле (3ком) са типловима .

2. Испорука и урадња црне шавне цеви са гарантованим механичким својствима испитане на
испитни водени притисак од 25 бара

Ø 21,3 x2,3 мм

м

12

3.Испорука и уградња угаоног радијаторског вентила

димензија Р 1/2

ком

1

4. Испорука и уградња угаоне радијаторске пригушнице
димназија Р 1/2

ком

1

5. Испорука и уградња радијаторске испусне славинице

димензија Р 1/2

ком

1

6. Испорука и уградња радијаторских чепова
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леви Р5/4 - Р1/2

ком

1

десни Р 5/4- Р1/2

ком

2

леви Р5/4

ком

1

7. Остали помоћни материјал се узима 50 %

од ставке 2

паушал

0,5

8. Испорука и урадња двоструких шелни са типловима

Ø 21,3 мм

ком

3

9. Радови на пражњењу и пуњењу инсталације

радијаторског грејања

паушал 1

10. Антикорозиона заштита цевне инсталације

премазом основном и завршном фарбом

1

11. Хладна и топла проба инсталације

1

12 . Припремно завршни радови се узимају 10 % од укупне вредности радова
0,1
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

уписан

у

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ,ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја
или ликвидације односно претходни стечајни поступак
2) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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3) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом
поглављу
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Поред изјаве за испуњеност додатног услова понуђач је дужан да уз
конкурсну документаију достави потврду надлежног Привредног
суда да над њим није отворен стечајни поступак.Потврда мора бити
издата након објављивања позива за подношење понуда.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у овом
поглављу одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
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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.

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова
не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на
следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да 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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Напомена:
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78.
Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења
понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. Став 1.
Тачка 1.до 4. али су у обавези да у понуди наведу да су регистровани као
понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција мокрих чворова у
згради матичне школе,ЈНМВ број 3/18-поновни поступак , испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) 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);
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4) Понуђач 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 ;
5) Понуђач изјављује да над њим није отворен стечај нити је покренут
претходни стечајни поступак ни поступак ликвидације.

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.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Прва основна школа краља Петра II Ужице, 31000
Ужице, Улица Димитрија Туцовића број 171. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку радова- реконструкција мокрих чворова у згради матичне школе, ЈН
бр 3/18-поновни поступак - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.07.2018.године до 12 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико
последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог
следећег радног дана до 12 часова
Јавно отварање понуда биће истог дана 06.07.2018. године по истеку рока за
подношење понуда у 12,30 часова у просторији Наставничкој канцеларији ,
адреса Прва основна школа краља Петра II Ужице, 31000 Ужице, Улица Димитрија
Туцовића број 171. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти,
односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде
 Образац структуре цена
 Попуњене, потписане и оверене изјаве из поглавња IV одељак 3, и
поглавља ,VI,VIII i X конкурсне документације.
 Попуњен , потписан и оверен модел уговора из поглавља VII конкурсне
документације.
 Доказе наведене у поглављу IV Конкурсне документације
3. ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована по партијама
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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: Прва основна
школа краља Петра II Ужице, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића број 171,
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – реконструкција мокрих чворова у
згради матичне школе,ЈН бр 3/18-поновни поступак - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција мокрих чворова у
згради матичне школе, ЈН бр 3/18-поновни поступак - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – реконструкција мокрих чворова у
згради матичне школе, ЈН бр 3/18-поновни поступак - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција мокрих
чворова у згради матичне школе, ЈН бр 3/18-поновни поступак
- 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 (поглавље VI), 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
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана достављања фактуре за изведене радове.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција изведених радова који су предмет конкурсне документације не може
бити краћа од 12 месеци од дана завршетка радова.
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок извођења – завршетка радова не може бити дужи од 40 дана од дана
закључења уговора.
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор, кога именује наручилац, констатује у писаној
форми.
Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно
уговорене суме за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може
бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.
Место извођења радова – на адреси наручиоца: матична школа у Ужицу, Улица
Димитрија Туцовића број 171.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната цена набављеног материјала, израде, радне снаге, употреба
свог потребног алата, опреме, машина или других средстава за рад, трошкови
транспорта сировина, материјала и евентуалног шута, осигурање радника који
изводе радове, организација и обезбеђење градилишта.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да на позив
наручиоца , пре потписивања уговора, достави у року од 3 дана од
објављивање одлуке о додели уговора на порталу управе за јавне набавке,
регистровану меницу на износ од 10% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а
за добро извршење посла. Подносе се менице и овлашћења који морају бити
евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон
депонованих потписа.
Понуђач може доставити меницу и менично овлашћење наручиоцу и уз понуду.
Уколико понуђач не достави меницу на позив наручиоца у претходно
наведеном року а најкасније уз уговор који је потписан и оверен од стране
наручиоца и понуђача, сматраће се да је исти одустао од закључења уговора,
у ком случају ће се уговор закључити са првим наредним најповољнијим
понуђачем.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди , одбије
давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у
понуди , чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу
садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени
податак у документу , поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз
десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одоговара
за поверљивост података који нису означени на наведни начин.
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.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail prvaskola@mts.rs или факсом на број
031/513 679 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3/18поновни поступак ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. . НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде за јавну
набавку поступио супротно забрани из члана 23 и 25 ЗЈН, учинио повреду
конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор, или одбио да достави доказе и средства обезбеђења на
што се у понуди обавезао или уколико понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.
У случају истог понуђеног рока за извршење радова, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
19. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде .(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail prvaskola@mts.rs или факсом на број 031/513 679
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року који не може бити дужи од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
реконструкција мокрих чворова у згради матичне школе, ЈН број 3/18-поновни
поступак .
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ – реконструкција мокрих
чворова у згради матичне школе-поновни поступак

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок завршетка радова
Гарантни период

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Р.Б
Р.

ВРСТА РАДОВА

количи
на

Цена по
јединици

Укупна
цена без

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Укупна
цена са
Page 34

без ПДВ-а

I
1

2

ПДВ-а

ПДВ-ом

А)
ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ
РУШЕЊЕ-ДЕМОНТАЖА
Демонтажа постојећих врата
на WC кабинама и улазима у
предпростор. У цену урачунато и
односешење истих у страну на
место које одреди инвеститор.
Обрачун по ком.
Демонтаза постојецих прозора
на приземљу. Прозори дим 355
x 224

КОМ 8

КОМ 2

У цену урацунато и односење
истих у страну. Обрачун по ком.

3

Обијање керамичких плочица
са одношењем свог материјала
ван градилишта

145 м2

Обрачун по м2 плочица

4

Демонтажа постојеће браварске
ограде на степеништу са
одношењем исте у страну

8,27
МЛ

Обрацун по мл

5

Рушење постојећих корита за
прање руку са одношењем свог
материјала ван градилишта

5,00
МЛ

Обрачун по мл

II
1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
. Ископ земље IV категорије за
темеље објекта. У цену урачунат
и утовар земље у камион и
одвоз на депонију.
Обрачун по м3 самоникле
земље.
Темељне траке

14,28
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(2,30+2,30+5,32)0,60 x 0,80

м3

Ископ за степениште
2,00 x 1,30 x 0,70
Ископ поред зида за изолацију
5,32 x 0,60 x л,51
1,60 +1,60 x 0,60 x л,51

м3 14,28

2

. Набавка довоз насипање и
набијање камене дробине
испод темељних трака и
степенисних кракова

3,00
м3

Обрачун по м3

III.

БЕТОНСKИ И АРМИРАНО
БЕТОНСKИ РАДОВИ

1

Бетонирање темељних трака
бетоном МБ.20
Обрачун по м3 уграђеног
бетона

2,33
м3

(2,00 +2,00+5,35 )0,50 x 0,50
Обрачун по м3

2

2. Бетонирање армирано
бетонских зидова д= 20 см
бетоном МБ.30 са потребном
двостраном оплатом

4,87
м3

Обрачун по м3 уграђеног бетона
(3,75 +3,75+5,32)1,90 x 0,20
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3

3. Бетонирање армирано
бетонских косих степенисних
плоча са истивременим
изливањем степеника.У цену
урацунато и бетонирање
подеста

13,06
м3

Обрачун по м2 степеништа

4

4. Бетонирање подестне плоче
д= 14 см на улазу у ниво
приземља. Бетон МБ.30 са
потребном оплатом

3,71
м3

Обрачун по м2

IV.

АРМАТУРА

1

I. Набавка сечење, савијање и
монтажа арматуре по
детаљима и статичком
прорачуну
Мрежа Q -335

850,00
кгр

Обрачун по кгр уграђене
арматуре

V

ЗИДАРСKИ РАДОВИ

1

Зидање зидова д= 30 см
зиданих гитер клима блоковима
у продузноммалтеру 1:2:6

2,98
м3

Зазиђивање прозора у
приземљу.
Обрачун по м3 зида

2

Зидање зидова д= 20 см зиданих
бетонским блоковима у
продузном малтеру 1:2:6

1,08
м3

Зидови испод степеништа
Обрачун по м3 зида

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Page 37

3

Малтерисање унтрашњих
зидова цементним малтером
1:3 за постављање керамичких
плочица.

182,00
м2

Обрацун по м2 омалтерисаног
зида

4

Зидање зидова д= 10 см
зиданих бетонским блоковима у
продузном малтеру – заштита
вретикалне хидро изолације

15,91
м2

Обрачун по м2 зида

VI

ИЗОЛАТЕРСKИ РАДОВИ

1

Израда вертикалне хидро
изолације зидова која се
састоји од једног слоја вареног
кондора. Површине претходно
премазати битулитом.

18,00
м2

Обрачун по м2 изолације

2

Премазивање подова и зидова
до висине 1,00 мл.
хидроизолационим премазом
*СИKА*

65,00
м2

Обрацун по м2

УКУПНО
VII
1

Б) ЗАНАТСКИ РАДОВИ
ВРАТА ОД АЛ ПРОФИЛА
Израда и монтажа врата
рађених од ал пластифицираних
профила према шемама врата
Оков одговарајући. На WC
кабинама брава за
закључавање изнутра.
Обрачун по ком
Ознака I

дим 75 x 210
КОМ 6

Ознака II дим 85 x 210

КОМ 2
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Ознака III дим 95 x 210
КОМ 1

Ознака IV (прозор)
109x 109

2

дим

Демонтажа и поновна монтажа
прозора. Након вађења прозор
реконструисати. Смањити за
једну половину и поновно
уградити

КОМ 2

КОМ 1

Обрачун по ком
Дим 175 x 225

VIII

БРАВАРСKИ РАДОВИ

1

Израда браварске конструкције
која се ради од браварских
профила према детаљу
У цену урачунато и бојење
конструкције основном и
финалном бојом.Отвори
застакљени термоизолационим
лексаном што све улази у цену.

2

Израда ограде на степенисту
која се ради од браварских
профила према детаљу

50,62

м2

7,70

МЛ

Обрацун по мл ограде

IX
1

KЕРАМИЧАРСKИ РАДОВИ
Облагање зидова керамичким
плочицама I класе постављених
на лепку за керамичке плочице.
У цену урачунате и потребне
лајсне. Боја и слог плочица
одредиће се накнадно

163 м2

Обрачун по м2 постављених
плочица

2

Поплочавање подова подним
керамичким плочицама
постављених на слоју цем
малтера 1:3. Плочице I класе.
Боја и слог плочица одредиће се

23 м2
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накнадно.
Обрачун по м2 постављених
плочица

3

Облагање степеница
керамичким плочицама
постављених на слоју цем
малтера 1:3. Спој цела и газиста
угаона лајсна. Плочице I класе.
Обрачун по мл степеника

4

21,00

МЛ

Облагање подеста керамичким
плочицама I класе постављених
у слоју цем малтера 1:3
Обрачун по м2 посатвљених
плочица

10,00

м2
X
1

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Покривање крова кровним
панелима д= 10 см сиве боје. У
цену урачунато и опшивање
споја кровног и фасадног
панела као и увале поред зида.
Обрачун по м2 панела

XI
1

32 м

2

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда висећих олука рађених
од челичног поцинкованог
пластифицираног лима са
држачима.Обрачун по мл олука
5,40

МЛ
2

Одводне олучне цеви рађене од
челичног поцинкованог
пластифицираног лима дим 12 x
12

XII

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ
РАДОВИ

1

I. Бојење плафона
полудисперзивном бојом са
претходним глетовањем
Обрачун по м2

3,70

МЛ

30 м2

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Page 40

XIII
1

2

РАЗНИ РАДОВИ
I Набавка и постављање цеви
ПВЦ о 110 за одвод воде из
олучне вертикале у кишну
канализацију. У цену урачунат и
ископ земље са сечењем
асфалта,
Обрачун по мл

МЛ

Облагање фасаднихбетонских
зидова стиротермом д= 5 см са
завршном обрадом
кулирпластом
19,76

Обрачун по м2

3

10,00

м2

Набавка и постављање
жардињера за цвеће које се
раде од прохрома. Жардињере
причврсшћене за под.
Обрачун по ком.

4

Дужине

1,20

ком

1

Дужине

60

ком

1

ком

2

Реконструкција постојећих
прозора у сутерену. Демонтажа
истих са потребном преправком,
демонтажа решетки и поновна
монтажа.Обрачун по ком

УКУПНО
Р.Б
Р.

I
1

ВРСТА РАДОВА

количи
на

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

В)
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Сечење и вађење постојећег
асфалтног застора д=5цм,
заједно са накнадним
асфалтирањем по завршетку
посла

3,70
м2
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2

3

4

5

II
1

Ручни ископ земље III и IV
категорије за канале, са
одбацивањем земље 60 цм од
ивице ископа.

13,20
м3

Набавка, транспорт и уградња
песка 10цм испод, око и изнад
цеви са пажљивим ручним
набијањем.

2,80
м3

Затрпавање ровова материјалом
из ископа до нивоа предвиђеног
пројектом са ручним набијањем
до потребне збијености.

10,40
м3

Одвоз вишка земље на даљину
до 5 км. У цену је урачунат
утовар и превоз до депоније

2,80
м3

Водовод
Набавка, транспорт и уградња
ППР водоводних цеви у свему
према пројекту и важећим
техничким прописима. Цеви у
зидовима изоловати таласастим
папиром, у вертикали филцом. У
цену урачунати и изолацију, сва
потребна штемовања,
пробијања рупа, потребни
фитинг, спојни и помоћни
материјал.

 20

м1

 25

м1

 32

м1

14,28

20,50

1,90

8,50

2

Набавка, транспорт и уградња
ППР пропусних вентила са
капом.

 20

ком
14,00

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/18-поновни поступак

Page 42

 32

ком
1,00

3

Набавка, транспорт и уградња ЕK
вентила.

 20

ком
6,00

4
Набавка, транспорт и уградња
зидне батерије за топлу и хладну
воду

ком
6,00

Набавка, транспорт и уградња
холендер славине

ком
2,00

5

6

Израда прикључка на постојећу
водоводну мрежу у објекту
одговарајућим фитингом. У цену
је урачунат и сав материјал
потребан за извођење
прикључка.

III

Kанализација

1

Набавка, транспорт и уградња
канализационих ПВЦ цеви. У
цену урачунати све потребне
фасонске комаде, заптивни
материјал, сва потребна
штемања зидова, пробијања
рупа као и потребног материјала
за качење и прчвршћивање
цеви.

ком
1,00

 160 м1
13,40

 110 м1
 75

10,50

м1
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10,30

 50

м1
4,80

2

Набавка транспорт и монтажа
вертикалног подног сливника са
прирубницом за прихват
хидроизолације, сифоном, по
висини подесивим завршним
оквиром и уливном решетком
од INOX-a

 75
3

IV
1

Израда прикључка на постојећу
канализациону мрежу на
парцели по важећим
прописима. У цену урачунати све
потребне фасонске комаде и
потребни заптивни материјал.

1,00
КОМ

Санитарни уређаји и прибор
Набавка, транспорт и уградња
керамичке WC шоље, боје по
избору пројектанта домаће
производње. Уз шољу
монтирати нискомонтажни
водокотлић са свом потребном
опремом, WC пластичну даску и
кутију за тоалет папир. У цену
урачунати сав потребни спојни и
заптивни материјал.
WC шољаодвод у под

2

3,00
КОМ

Набавка, транспорт и уградња
керамичког умиваоника, боје по
избору са хромираним сифоном
за умиваоник. Уз умиваоник
монтирати керамичку етажер
полицу, огледало, дозер за
сапун и држач папирних убруса.
У цену урачунати и сав спојни и
заптивни материјал.

6,00
КОМ

6,00
КОМ

дим.58x46цм
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3

Набавка, транспорт и уградња
електричног бојлера са
прохромским казаном.У цену
урачунати хромиране спојне
цеви, розетне, вентил
сигурности ка и остали спојни и
заптивни материјал. Овом
позицијом није обухваћено
повезивање бојлера на
електричну мрежу.

2,00

V=50l

V
1

Разни радови
Набавка, транспорт и уградња
термоизолације за водоводне
цеви. Изолацију извршити
термичком заштитом типа
"Plama flax" или одговарајуће

м1
1,50

-  35x9 ( 32 ППР)

2

3

4

5

Обзиђивање вертикала шупљом
опеком, двострано, заједно са
малтерисањем.
Набавка, транспорт и монтажа
маске развода на месту
прикљућка, са влаго отпорним
гипс картонским плочама
д=13мм, преко подконструкције
са бандажирањем спојница
развијене ширине 60цм

Kрпљење канала посла
продора инсталација ВиK-а у
постојећој бетонској
Набавка, транспорт и уградња у
зид хромираних вратанаца за
приступ ревизионим
канализационим комадима

м1
3,20

м1
1,00

м2
8,50

Ком
2,00

20x20 цм
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6

Испитивање изведене
водоводне мреже

м1
30,90

7

Испирање и дезинфекција
м1
водовода са употребом хлора.
30,90
Дозу хлора треба да потпише
овлашћено лице санитарне
службе која у целини
одговара за дезинфекцију.
Након дезинфекције мрежу
испрати питком водом.

8

Испитивање изведене
канализационе мреже на
проток и водонепропустност
спојева

м1
39,00

УКУПНО
Р.Б
Р.

ВРСТА РАДОВА

количи
на

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Г)РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1

Искључити и демонтирати
постојеће флуо светиљке у
мокром чвору. Водове испитати
и по потреби поправити за
монтажу нових светиљке на иста
расветна места. Демонтиране
светиљке уклонити сагласно
прописима.
расветних места

2

Испорука материјала и израда
нових расветних места
проводницима ПП00-Y 3x1,5
положеним под малтер са свим
претходним радовима
(размеравање, обележавање и
штемање). Уградити потребан

10

6,00
КОМ
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број разводних кутија са
израдом спојева. Испорука и
уградња прекидача се
обрачунава посебно.
Инсталација за сензор кретања
се обрачунава као расветно
место. Просечна дужина
проводника је 7м. Обрачунава
се по расветном месту.

3

Израдити прикључне водове за
бојлере (два бојлера)
проводницима положеним под
малтер од постојећег РО до
бојлера, са испоруком
материјала и свим претходним
радовима (штемање постојећег
малтера са крпљењем шлицева).
Обрачунава се по метру
уграђеног проводника.

36
м

-ПП00-Y 3x2,5

4

5

Испорука и уградња у постојећи
разводни орман комбинованог
заштитног прекидача ЛС/ФИ,
1+Н тип SCHRACK BOLF B
16/0,03А са спајањем и
обележавањем водова за
бојлере.

2,00
КОМ

Испоручити, монтирати и
спојити електричну опрему
(електроинсталациони
материјал) за у зид:

-Прекидач обичан 10А/250В
ком. 3

3,00
КОМ

-Прекидач наизменични
10А/250В
ком. 1

-Индикаторски прекидач за
бојлер 16А/250В
ком.

1,00
КОМ

2

2,00
КОМ
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6

Испорука и уграднај светиљки
комплетних са изворима
светлости и дифузорима . Плаћа
се уграђена и испробана
комплетна светиљка у функцији:
-На расв. месту 1.- Надградна
светиљка ОSRAM Тип EUROPLEX
LED или одговарајућа, Ø390, LED
20W, 4000K, 1800Лм, Заштита
IP44.
-На расв. месту 2.- Надградна
светиљка OSRAM TIP EUROPLEX
LED или одговарајућа, Ø270, LED
14W, 4000K, 1200LM, Заштита
IP44. -На расв. месту 3.Сигурносна светиљка SMD 2835
или одговарајућа, 30 LED диода,
230V 180LM, у приправном споју
за 3h аутономије. Ниво заштите
IP44. Натпис ИЗЛАЗ или
смероказ по потреби.
-На расв. месту 4.- Надградна
светиљка SITECO TIP ECOPACK
LED или одговарајућа, LED 36W,
4000K, 4000Lм у заштити IP20.

7

8

Испоручити и уградити сензор
кретања за оптерећење 500W,
даљина детекције 12м, угао
детекције 180, са једним
преклопним контактом.

Испитивање целе електричне
инсталације при пуштању под
напон са провером постојећег
система заштите од
електричног удара и израдом
одговарајућег атеста. Плаћа
се комплетно испитивање и
верификација својстава
изведене електричне

2,00
КОМ

6,00
КОМ
4,00
КОМ

2,00
КОМ

1,00
КОМ

1,00
КОМ
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инсталације.
Р.Б
Р.

УКУПНО
ВРСТА РАДОВА

количи
на

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Д) МАШИНСКИ РАДОВИ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА

1

Испорука и уградња ливеног
чланкастог радијатора ТЕРМИK
тип 800/4

ЧЛАН

14

Уз радијатор иду оговарајући
држачи ( 2ком) и конзоле (3ком)
са типловима .

2

Испорука и урадња црне шавне
цеви са гарантованим
механичким својствима
испитане на испитни водени
притисак од 25 бара

12
М

Ø 21,3 x2,3 мм

3

Испорука и уградња угаоног
радијаторског вентила

КОМ
1

димензија Р 1/

4

Испорука и уградња угаоне
радијаторске пригушнице

КОМ
1

димназија Р 1/2
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5

Испорука и уградња
радијаторске испусне славинице

КОМ
1

димензија Р 1/2

6

Испорука и уградња
радијаторских чепова

КОМ
1

леви Р5/4 - Р1/2
десни Р 5/4- Р1/2

КОМ
2
КОМ
1

леви Р5/4

7

Остали помоћни материјал се
узима 50 %

паушал
0,5

од ставке 2

8

КОМ
3

Испорука и урадња двоструких
шелни са типловима

Ø 21,3 мм

9

Радови на пражњењу и пуњењу
инсталације радијаторског
грејања

паушал 1

10

Антикорозиона заштита цевне
инсталације

1

премазом основном и завршном
фарбом
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11

Хладна и топла проба
инсталације

1

12

Припремно завршни радови
се узимају 10 % од укупне
вредности радова

0,1

УКУПНО
УКУПНО:А+Б+В+Г+Д
Укупна цена без ПДВ _________________дин
ПДВ _________________дин
Укупна цена са ПДВ-ом_________________дин
Рок завршетка радова_________________од дана закључења уговора
Гарантни рок_________________________од дана извршења- завршетка
радова
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена: Понуђеном ценом обухваћена је цена материјала, израда, радна
снага, сав потребан алат и машине, транспорт материјала, опреме и
радне снаге до и са радилишта, припремни радови, организација
градилишта, мере ХТЗ, осигурање, одвоз шута као и друге трошкови које
су неопходни за квалитетно извршење уговореног посла.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – реконструкција мокрих чворова у
згради матичне школе-поновни поступак
Закључен између:
Наручиоца Прва основна школа краља Петра II Ужице, 31000 Ужице, Улица
Димитрија Туцовића 171, ПИБ 101617046, Мат.број 07190301 Телефон:031/513467 , Телефакс:031/513-679
кога заступа директор Никола Бацетић (у даљем тексту: Наручилац и
Извођача радова............................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач)
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број __________ од ____________
Понуђачу - извођачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности бр 3/18- поновни поступак -радови на реконструкција мокрих
чворова у згради матичне школе за потребе Прве основне школе краља Петра
II Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буду радови на
реновирању тоалета, а у свему у складу са понудом понуђача - извођача број
__________ од ___________2018.године, заведене код наручиоца под бројем
________ дана __________.2018. године
Предмет уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):
А) самостално
Б) са подизвођачем
1. ______________________из___________у______% од укупне вредности
добара идео предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._______________________из___________у______%од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
3._______________________из___________у______%од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача:
В) заједно са извођачима из групе понуђача:
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1._________________________________из_____________________
2._________________________________из_____________________
3._________________________________из_____________________
Члан 3.
Укупна вредност Уговора износи ___________динара - без ПДВ ( словима,
__________________________________) односно___________динара (словима
_____________________________________) са ПДВ-ом и обухвата све трошкове
наведене у понуди извођача број __________од_______2018. деловодни број
наручиоца _________________од_________
Уговорена вредност радова је фиксна и иста се не може мењати
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће за квалитетно и благовремено извршене радове из
овог уговора плаћање извршити у року од 45 дана од дана истека рока за
извођења- завршетка радова.
Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора заврши у року од 40 дана,
рачунајући од дана закључења уговора.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор, кога именује наручилац , констатује у писаној
форми.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности наручиоца.
Члан 6.

Продужетак завршетка радова може настати само услед дејства више силе и то за
онолико дана колико је виша сила дејствовала, или пак непредвиђених других
узрока који онемогућавају, ометају или успоравају извршење радова у току, а који
нису настали кривицом понуђача-извођача.
Члан 7.
Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно
уговорене суме ( без ПДВ-а) за сваки дан прекорачења рока, с тим што укупан
износ казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему у
складу са важећим прописима, техничким нормативима, инвестиционо-техничком
документацијом и овим Уговором, те да по завршетку радова изведене радове
преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
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-

-

-

-

да све уговорене обавезе испуни стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку потребног
материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова као и да о
свом трошку осигура радове, опрему , материјал и запослене који те радове
обављају ;
да одезбеди безбедност здравља и живота свих лица приликом извођења
радова, да се строго придржава мера заштите на раду уз поштовање свих
прописа који се тичу безбедности, прописа о заштити животне средине и
радно – правних прописа, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности
за време укупног трајања извођења радова, па до њихове предаје,
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима
Републике Србије, који регулишу ову област;
да омогући вршење стручног надзора,
да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на основу
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, или убрзања извођења радова ако
је запао у у доцњу у погледу уговорених рокова;
да након завршетка радова са градилишта повуче све своје раднике и
уклони сав неупотребљени и отпадни материјал и све остале предмете ,
уреди и очисти околину о свом трошку.
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим
да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове, извођач
мора да приступи у року од 5 дана по пријему позива од стране
инвеститора.
Члан 9.

Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 10%
понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе се менице и овлашћења који
морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
уз картон депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла или раскине уговор пре истека уговорног рока Наручилац ће
реализовати меницу.
Члан 10.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорних обавеза извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним
органом.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи ________ година-дана рачунајући од дана
примопредаје радова.
Члан 12.
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Извођач је дужан да у току гарантног рока, отклони о свом трошку све недостатке
који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала, а
који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Уколико извођач не приступи извршењу своје обавезе из предходног члана,
наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет извођача радова.

Члан 13.
Уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова,
извођач не може без сагласности наручиоца извести вишак радова.
Члан 14.
Извођач може и без предходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно
да би се спречио настанак штете, а који се нису могли унапред предвидети.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности које
изискују непредвиђене радове, о томе обавесте наручиоца радова.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача радова.
Члан 15.
Све евентуалне штете које причини извођач својим немарним, непажљивим или
нестручним радом, дужан је сам отклонити или надокнадити наручиоцу.
Члан 16.
За све што није регулисано овим Уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 17.
У случају спора насталог при реализацији овог Уговора, исти ће се решавати
споразумно и у духу добрих пословних односа, а у противном ће решавати суд
стварне надлежности у Ужицу.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих два (2) задржава
свака уговорна страна.

За извођача
Директор
_________________

За наручиоца
Директор
____________________
Никола Бацетић
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VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА ______________________________________________
(Унети одговарајуће податке)
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице
ПИБ:_________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко сопствене менице
Наручилац Прва основна школа краља Петра II Ужице, Улица Димитрија
Туцовића 171, 31000 Ужице ( у даљем тексту Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Повериоца ,
да предату меницу број__________________(унети серијски број менице)може
попунити у износу од _____________________динара ( уписати износ који
представља 10% укупне уговорене цене без ПДВ-а) као гаранцију за добро
извршење посла са роком важности од 30 (тридесет) дана од истека рока за
коначно извршење посла односно до 25.09.2018. године . Овлашћујемо Повериоца
да попуни меницу за наплату на износ од _____________________динара и
словима ________________________динара и да безусловно и неопозиво , без
протеста и трошкова , вансудски у складуса важећим прописима изврши наплату
са свих рачуна дужника______________________________
___________________________________________________________________
(навести одговарајуће податке дужника- издаваоца менице, назив и адресу )
код банака, а у корист Повериоца Прве основне школе краља Петра II “ Ужице, Ул.
Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужице.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на
терет свих наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед
чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права права на повлачење овог овлашћења , на састављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
дужника.
Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица)
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од
којих по 1 (један) примерак за повериоца а један за дужника.
Издавалац меничног овлашћења

_____________________
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Место и датум:________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – реконструкција мокрих чворова у згради матичне
школе бр. 3/18-поновни поступак , поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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