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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАНЧЕВО
Адреса: Лава Толстоја 30
Телефон: 013/344 998
Интернет страница: www. osdjjaksic.edu.rs
Е-mail : оsdjurajaksicpa@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН бр. 1/2017 je набавкa мале вредности радова – текуће
поправке ученичких тоалета и свлачионица.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт је секретар школе, Маја Миладиновић,
Телефон: 013/344 998
Е-mail : оsdjurajaksicpa@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН бр. 1/2017 je набавкa мале вредности радова- текуће
поправке ученичких тоалета и свлачионица.
Назив и ознака из општег речника набавки:
- Бојадерски радови
- шифра 45442100
- Постављање плочица
- шифра 45431000
- Остали електроинсталатерски радови - шифра 45317000
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Радови се односе на текуће поправке ученичких тоалета и свлачионица у објекту
ОШ ''Ђура Јакшић'' Панчево.
У ученичким тоалетима и свлачионицама и делу ходника који повезује ове
просторије у приземљу школског објекта, предмером радова предвиђени су
молерско фарбарски и керамичарски радови.
Такође, текућим поправкама предвиђени су и радови на одржавању електро
инсталација осветљења, односно замена постојећих светиљки (оштећених,
неисправних и сл.) новим светиљкама – лед панелима.
Рок завршетка радова је 60 дана од дана закључивања Уговора.
Контрола извршавања радова и обезбеђење гаранције квалитета врши се путем
надзорног органа.
Место извршења радова је у објекту наручиоца,ОШ ''Ђура Јакшић'' Панчево,
Лава Толстоја 30.
Количина и опис радова одређени су у обрасцу понуде одељак VI
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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.

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани
чл. 75. ст.1. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ст.2.
Закона, и то:
5) Финансијски капацитет:
I да је понуђач у 2013.-ој, 2014.-ој и 2015.-ој години остварио
пословни приход од најмање 1.680.000,00 динара са ПДВ-ом
(збирно за све три године);
Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно;
II
да понуђач у последњиг шест месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда (рачунајући и дан позива) није имао
блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за
обављање платног промета;
Овај услов испуњавају и понуђач и сви учесници заједничке понуде;
6) Пословни капацитет:
да је понуђач у периоду од 2014.године закључно са 2016.годином
извео грађевинско-занатске радове на пословним објектима или
пословно-стамбеним у вредности од најмање 1.400.000,00 динара
без ПДВ-а (збирно за све три године);
Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно;
7) Кадровски капацитет:
Понуђач мора да има запосленог или ангажованог:
- најмање једног радника електро струке 3 или 4 степена стручне
спреме;
- најмање једног керамичара;
- најмање једној молера;
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и запосленог:
- једног дипломираног инжењера архитектуре, одговорног извођача
радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација
водовода и канализације, са личном лиценцом 400, или
- једног дипломираног инжењера архитектуре, одговорног извођача
радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинскозанатских радова на објектима високоградње, са личном
лиценцом 401, или
- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача
радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње
са личном лиценцом 410, или
- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских
радова на објектима високоградње, са личном лиценцом 411, или
- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских
радова на објектима нискоградње, са личном лиценцом 412, или
- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских
радова на објектима хидроградње, са личном лиценцом 413, или
- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача
радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и
канализације, са личном лиценцом 414, или
- једног инжењерa грађевине или архитектуре, одговорнoг
извођача грађевинских радова на објектима високоградње, са
личном лиценцом 800.
Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно.

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
немају забрану обављања делатности која је на снази у
в р е м е п о д н о ш е њ а п о н у д е (чл.75. ст. 2. Закона).
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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1.3.

Уколико понудуподноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 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 услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 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, осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона (важеђа дозвола надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке), коју понуђач
доставља у виду неоверене копије, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописима.
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
поглављу IV 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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр.124/12, 14/015 и 68/015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________ у поступку јавне
набавке радова ЈН бр. 1/2017
текуће поправке ученичких тоалета и
свлачионица, 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);
4) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом;
5) Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом;
6) Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом;
7) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и потврђује да да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: У колико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама( „Сл. гласник РС“
бр.124/12, 14/015 и 68/015),
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________________у поступку јавне
набавке радова ЈН бр. 1/2017
текуће поправке ученичких тоалета и
свлачионица, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
4) Подизвођач располаже неопходним финансијским капацитетом;
5) Подизвођач располаже неопходним пословним капацитетом;
6) Подизвођач располаже неопходним кадровским капацитетом;
7) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и потврђује да нема забарану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од доказа или документа на страном језику, исти мора бити
преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.
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: ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево, Лава Толстоја 30,
26000 Панчево са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови – текуће
поправке ученичких тоалета и свлачионица, ЈН бр 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до: 06. 06. 2017. године, до 12.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи следећу документацију уредно попуњену,
потписану и печатирану и то :
1) Образац понуде, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица са
свим подацима који су дати у моделу понуде из конкурсне документације,
обавезно укључујући и податке у случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, ако се тако наступа.
2) Образац изјаве/а о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона, а ако је
посебним прописом предвиђено И неоверену копију важеће дозволе
надлежног органа
за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке без обзира на начин подношења (самостално, заједничка понуда,
понуда са
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подизвођачем) изјава се потписује
самостално. :
Важећа дозвола
надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке, у
смислу члана 16. став 1 тачка 19.и члана 19, 20 и 21. Закона о енергетици ("Сл
гласник РС", број 145/2014) је Лиценца Агенције за енергетику за обављање
енергетске деланости трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом
3) Модел уговора, попуњен и парафиран од стране овлашћеног
лица.
4) Образац изјаве о независној понуди без обзира на начин подношења
(самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се
потписује самостално.
5) У случају заједничке понуде обавезан саставни део је и Споразум,
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81.став 4. Закона о јавним набавкама.
3.ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. 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: ОШ „Ђура
Јакшић“ Панчево, Лава Толстоја 30, 26000 Панчево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радови – текуће поправке ученичких тоалета
и свлачионица, ЈН бр 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радови – текуће поправке ученичких тоалета
и свлачионица, ЈН бр 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радови – текуће поправке ученичких
тоалета и свлачионица, ЈН бр 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови – текуће поправке
ученичких тоалета и свлачионица, ЈН бр 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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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 VII), 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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.
Напомен:
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга
питања уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи податке о
понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације, осим изјава које се дају под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу који се потписују самостално.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

И

ДРУГЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најкасније 45 дана, од дана када је наручилац примио окончане
ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о
примопредаји радова, којим је потврђено извођење радова на основу изведених
количина уговорених радова и уговорених цена. Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за квалитет изведених радова - текуће поправке ученичких тоалета и
свлачионица у објекту школе износи намање 24 месеца од дана завршетка
радова.
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана закључења
уговора.
Место извођења радова је објекат наручиоца: ОШ„Ђура Јакшић“ Панчево, Лава
Толстоја 30, Панчево
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.
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10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке радова, наручиоцу преда : Банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје
предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се
издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења
банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац
ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао
да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је одређена у обрасцу понуде поглавље VII – опис предмета набавке.
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.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com 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. 1/2017’’.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У случају
истог рока извршења радова, изабраће се понуда која је раније предата
Понуђачу.
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17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Текст изјаве је дат је у оквиру текста/Образца изјаве о испуњавању услова
из члана 75. и 76. Закона као тачка 5 , а у поглављу IV одељак 3.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

односно

свако

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 osdjurajaksicpa@gmail.com или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или Одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
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Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА бр ________________ од __________________ за јавну набавку
радова - текуће поправке ученичких тоалета и свлачионица ЈН број 1/2017
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
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
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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ УЧЕНИЧКИХ
ТОАЛЕТА И СВЛАЧИОНИЦА у објекту ОШ ''Ђура Јакшић'' Панчево, ЈН БР.
1/2017:
Укупна цена без ПДВ-а у
динарима (у цену морају бити
урачунати сви трошкови):
Укупна цена са ПДВ-ом у
динарима (у цену морају бити
урачунати сви трошкови):
Рок важења понуде - не може
бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда (уписати број
дана):

Рок, начин и услови плаћања

Наручилац ће извршити плаћање најкасније у року
од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
окончане ситуације коју Извођач испоставља
Наручиоцу и потписивања записника о
примопредаји радова, на основу изведених
количина уговорених радова и уговорених цена

Захтеви у погледу квалитета

Уграђени уређаји и опрема и изведени радови
морају у свему одговарати по врсти, количини,
квалитету и свим другим карактеристикама
утврђеним у Техничким кара-ктеристикама из
Поглавља III. конкурсне документације.

Гарантни рок за уграђене уређаје и опрему не може
Гарантни рок за уграђене уређаје бити краћи од гарантног рока који даје произвођач
уграђених уређаја и опреме, стим да гарантни рок
и опрему
не може почети пре дана отварања понуда.
Гарантни рок за изведене радове
и уграђени материјал: уписати
број месеци (најмање 24 месеца
односно 2 године од дана
записничког пријема изведених
радова)
Почетак извођења радова

Извођење радова - август 2017. год.

Рок за завршетак извођења
радова: 25 дана од дана
записничког увођења у посао
(најкасније до 31.08.2017.год.)
Место извршења радова

У објекту ОШ ''Ђура Јакшић'' Панчево, Лава
Толстоја 30, Панчево
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕН ЈН БР. 1/2017
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
ПРЕДМЕР И ОПИС РАДОВА : ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ УЧЕНИЧКИХ ТОАЛЕТА
И СВЛАЧИОНИЦА

Ред.бро
ј

Опис позиције

I

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

1

Скидање постојеће сокле у
свлачионицама од керамичких
плочица h=10цм, утовар шута и
одвоз на депонију до 5 км
Обрачун по м1

2

м1

28,20

ком.

2,00

м2

38,00

м2

158,00

Стругање масне боје са зидова
ходника, са крпљењем рупа и
ситних оштећења машинским
малтером. Боју скинути 100%.
Обрачуном обухватити и лако
покретну скелу, као и утовар
шута и одношење на депонију
до 5км
Обрачун по м2

4

Колич.

Пробијање отвора у зиду између
свлачионица димензија 30*50цм
и на фасадном зиду ради
постављања фиксних жалузина,
због вентилације, утовар шута и
одвоз на депонију до 5 км
Обрачун по комаду

3

Јед.
мере

Стругање постојеће боје са
зидова ходника и
свлачионица,са крпљењем рупа
и ситних оштећења машинским
малтером. Боју скинути 100%.
Обрачуном обухватити и лако
покретну скелу, као и утовар
шута и одношење на депонију
до 5км
Обрачун по м2

Јед.
цена

Укупно

5

Стругање постојеће боје са
плафона ходника, свлачионица
и мушког тоалета, ,са
крпљењем рупа и ситних
оштећења машинским
малтером. Боју скинути 100%.
Обрачуном обухватити и лако
покретну скелу, као и утовар
шута и одношење на депонију
до 5км
Обрачун по м2

м2

86,00
Укупно:

II

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1

Набавка, превоз материјала и
справљање продужног
цементно малтера 1:3:9 и
малтерисање унутрашњих
зидова, ради уједначавања
дела зидова, са којих су скинуте
плочице и на које се постављају
нове керамичке плочице и
уједначавања дела зида у
свлачионици, на које се такође
постављају керамичке плочице.
Површине пре малтерисања
испрскати ретким цементним
малтером у размери 1:3. Ценом
обухватити и приремне радове,
као што су делимична обијања
постојећег малтера и сл. на тим
деловима
Обрачун по м2

2

м2

30,50

м2

184,50

Набавка, превоз материјала и
глетовање зидова у два слоја са
потребним предрадњама, са
фином обрадом површина
брусном хартијом. Обрачуном
обухватити премазивање свих
површина пре глетовања
подлогом. Обрачуном
обухватити и лако покретну
скелу,
Обрачун по м2

3

Набавка, превоз материјала и
глетовање плафона у два слоја
са потребним предрадњама,са
фином обрадом површина
брусном хартијом. Плафонске
површине бандажирати ПВЦ
мрежом у току глетовања прве
руке. Обрачуном обухватити
премазивање свих површина
пре глетовања подлогом.
Обрачуном обухватити и лако
покретну скелу,
Обрачун по м2

4

м2

38,00

м2

158,00

м2

86,00

Набавка и превоз материјала,
као и бојење зидова од 1,604,40м дисперзионом бојом за
унутрашњу употребу два пута у
тону по избору наручиоца
радова.
Обрачун по м2

6

86,00

Набавка и превоз материјала,
као и бојење зидова масном
бојом за унутрашњу употребу у
ходнику до висине 1,60м два
пута у тону по избору наручиоца
радова.Обрачуном обухватити и
лако покретну скелу,
Обрачун по м2

5

м2

Набавка и превоз материјала,
као и бојење плафона
дисперзионом бојом за
унутрашњу употребу два пута у
тону по избору наручиоца
радова.Обрачуном обухватити и
лако покретну скелу,
Обрачун по м2

Укупно:

III

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1

Набавка материјала, превоз и
постављање глазираних
керамичких зидних плочица
домаће производње прве класе
на лепак у свлачионицама и у
предпростору санитарног чвора.
Урачунати завршно фуговање и
уградњу свих потребних угаоних
ПВЦ лајсни
Обрачун по м2

2

м2

9,50

м2

7,60

м1

34,70

Набавка материјала, превоз и
постављање глазираних
керамичких подних плочица
домаће производње прве класе
на лепак у претпростору
санитарног чвору. Урачунати
завршно фуговање.
Обрачун по м2

5

80,40

Набавка материјала, превоз и
постављање керамичких
глазираних зидних плочица
домаће проиводње прве класе
на лепак у санитарном чвору,
између врата. Урачунати
завршно фуговање и уградњу
свих угаоних ПВЦ лајсни
Обрачун по м2

3

м2

Обрада оштећених шпалетни
око новоуграђених врата
керамичким плочицама сличним
постојећој керамици Урачунати
завршно фуговање и уградњу
свих угаоних ПВЦ лајсни
Обрачун по м1

Укупно:

IV
1

2

3

4

5

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У
СВАЛАЧИОНИЦАМА И САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
На местима постојећих
светиљки (оштећених,
неисправних и сл..) поставити
нове светиљке, лед панеле
6500˚К, следећих снага и
величине:
лед 12W; ф180мм.

ком.

8,00

лед 18W; ф230мм.

ком.

6,00

лед 18W; ф300мм.

ком.

1,00

h

6,00

м.

10,00

ком.

1,00

ком.

1,00

пауш.

1,00

WЦ-мушки, испитати
инсталационе каблове и
повезати их тако да се све
светиљке укључују преко
постојећег прекидача у
предпростору. Отклонити све
недостатке на постојећој
инсталацији.
У женској и мушкој свлачионици
због замене постијећих
светиљки новим лед панелима
израдити потребну електричнун
инсталацију каблом
ПП-Y
3x1.5мм². Кабл положити у зиду
испод малтреа, са израдом
жљебова и њиховим
попуњвањем до нивоа
глетовања. Позицијом
обухватити сав потребан
материјал и рад.
WЦ-женски на местима где су
били прекидачи светла у WЦ
боксовима уградити следеће
прекидаче:
једнополни прекидач 230В; 10А
у заштити ИП54, пластично
кућиште
серијскии прекидач 230В; 10А у
заштити ИП54, пластично
кућиште.
Ситан неспецифициран рад и
материјал
Обрачун паушално

Укупно:

V

РАЗНИ РАДОВИ

1

Облагање гипс картонским
плочама канала за вентилацију,
са комплетном
подконструкцијом и завршном
обрадом.
Обрачун по м1

2

2,00

ком.

2,00

м2

86,00

м2

86,00

Набавка и постављање заштите
подова од дебље
полиетиленске фолије.
Обрачун по м2

5

ком.

Набавка и превоз материјала,
као и бојење радијатора два
пута у тону по избору наручиоца
радова.
Обрачун по комаду

4

2,20

Скидање радијатора ради
фарбања зидова или
постављања керамичих плочица
и поновно постављање.
Обрачун по комаду

3

м1

Завршно чишћење
Обрачун по м2

Укупно:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

II

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

III

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У
СВАЛАЧИОНИЦАМА И САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА

V

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО:
ПДВ ( 20%):
УКУПНО са ПДВом:

датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

Потпис овлашћеног
лица
понуђача
____________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
РАДОВИ - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ УЧЕНИЧКИХ ТОАЛЕТА И СВЛАЧИОНИЦА
У ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАНЧЕВО
Закључен између:
Наручиоца, ОШ“Ђура Јакшић“ Панчево,
са седиштем у Панчеву, улица Лава Толстоја 30 , ПИБ 101052057,
матични број: 08161984.
Број рачуна: 840-336660-15. Управа за трезор
Телефон/факс: 013/344 998,
кога заступа директор школе Раде Барјактаровић
(у даљем тексту: наручилац)
и
Извођача, ...........................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..............................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:........................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: извођач радова),
Члан 1.
Предмет Уговора су радови на текућим поправкама у објекту ОШ ''Ђура
Јакшић'' Панчево, који су ближе одређени усвојеном понудом Извођача број
________ од _________ 2017. године, датој у поступку јавне набавке радова
бр. 1/2017 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и
предрачуном радова и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске
радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који
су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1.
Уговора износи укупно ________________________________ динара, без ПДВ-а,
а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од
______ 2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале
зависне трошкове Извођача.
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Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у
року од најкасније 45 дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач
испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на
основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу
тек по извршеним радовима и коначном обрачуну изведених радова и
сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће гаранције за уграђени материјал и набавку
опреме и другу документацију Извођач доставља одговорном лицу Наручиоца
који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се
неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права
приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
року од 25 календарских дана, рачунајући од дана записничког увођења у
посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено даном када је Наручилац
обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од стицања
горе наведеног услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.
Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности
Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача,
- у случају дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није
одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,
у писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року
од два дана од сазнања за околност, а најкасније 1 дан пре истека коначног рока
за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог
уговора о томе постигну писани споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или
посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од
укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ
казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ
штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.
Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује
Наручилац.
Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име
вршити стручни надзор над извођењем радова.
Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној
форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.
Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које
је предузео надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног
органа, морају бити уписани у грађевински дневник.
Извођач радова је у обавези да прати налоге Надзорног органа којег је
именовао Наручилац и поступи у складу са њима.

Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.
Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не
испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
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- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације,
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и
да је спреман за њихов пријем;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и
на начин одређен чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку
радова, прими наведене радове заједно са корисником.
Члан 10.
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке
(радова), преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини
10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције
мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (минимум 2 године)
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему
важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за
уграђене материјале.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у
року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет Извођача.
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Члан 13.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне
опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о
потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености
стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском
регулативом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не
одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује
њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације
за контролу квалитета.
Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то
не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на
трошак Извођача по овом уговору.
Члан 14.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова
групе понуђача, као да их је сам извео.
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и
писано обавести Наручиоца.
Тек након добијања писане сагласности од Наручиоца, извођач може
приступити извођењу ових радова.
По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова - усвојене понуде
Извођача бр. ______ од ________ 2017. за које се утврди постојање вишка
радова остају фиксне и непроменљиве ако не прелазе 10% од уговорених
количина радова, а извођење вишка до 10% количине у односу на укупне радове
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 16.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца и одговорно лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински
дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца и један
представник Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
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Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног
лица Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун
вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника
Наручиоца и Извођача.

Наручилац
случајевима:
-

-

-

има

право

на

Члан 18.
једнострани

раскид

Уговора

у

следећим

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских
дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи
радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није
поступио по примедбама одговорног лица у примереном року у складу са
Законом о планирању и изградњи;
у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих
правних последица по Наручиоца.

Члан 19.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди
од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник
комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове
сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.
Члан 20.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као
и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских
прописа из ове области.
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Члан 21.
Прилог и саставни део овог уговора је:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године
- предмер и предрачун радова.
Члан 22.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Панчеву.
Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 24.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку
уговорну страну.

УГОВОРНЕ

ЗА НАРУЧИОЦА

СТРАНЕ:

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

___________________________
(назив и седиште понуђача)

__________________________
(назив и седиште понуђача)

___________________________
(име и презиме овл. лица)

__________________________
(име и презиме овл. лица)

_________________________

__________________________

(потпис и печат овл.лица)

(потпис и печат овл.лица)

7.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/015), понуђач__________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у поступку јавне набавке радова – текуће поправке
ученичких тоалета и свлачионица у ОШ “Ђура Јакшић“ у Панчеву ЈН бр.
1/2017, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

23.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61.став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/015) и члана 2. став 1. тачка 11. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину додазивања испуњености услова (''Сл- гласник РС'' бр.68/2015),
________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – текуће поправке ученичких тоалета и
свлачионица у ОШ “Ђура Јакшић“ у Панчеву ЈН бр 1/2017 , поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона, која може угрозити статус понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

24.

