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елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
Број телефона: 024/554-600
Број факса: 024/553-116
е-mail: www.openunsubotica.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 6/2017. су радови - реконструкција екстеријера и електро
радови на биоскопу Абазија на Палићу, ознака из општег речника набавке: 45000000
грађевински радови.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 32 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки
тј. до 31.01.2018. године до 9:30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
31.01.2018. године до 9:30 часова без обзира на начин подношења.
6. Отварање понуда:
Јавно отварање понуда отпочеће 31.01.2018. године до 1000 часова у просторијама
наручиоца, у Суботици, Трг Цара Јована Ненада 15.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању
понуда дужни су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање
понуђача.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Конисије и овлашћени
представници понуђачa
7. Контакт:
Лице за контакт: Даниел Таталовић
Број телефона: 065/3545903
е-mail: tatalovicsrbija@yahoo.com
и
Владимир Перовић,
Број телефона:063/597245
е-mail: vladperovic@openunsubotica.rs;
и
Мирослав Могоровић
Број телефона:063/687201
е-mail: mogorovic@yahoo.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: Јавна набавка бр. 6/2017. су радови - реконструкција
екстеријера и електро радови на биоскопу Абазија на Палићу.
Ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови
2. Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у следећем поглављу, број III - врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Радови се изводе у складу са мерама техничке заштите, а према Решењу о мерама
техничке заштите 327-2/19 од 02.09.2014. Међуопштинскога завода за заштиту
споменика културе Суботица.
IIIа ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА
РБ

1

2

3

ОПИС РАДОВА
Рашчишћавање терена од
шибља, корења и остатака
разних материјала, шута и сл.
Сав отпадни материјал
сакупити, утоварити у
превозно средство и одвести
на градску депонију.
Обрачун по м2 дворишта,
укупно.
Рушење бетонских стаза и
тротора на дворишту,
процењене дебљине 8 цм.
У цену улази и скуљњање,
утовар шута у превозно
средство, превоз и истовар
шута на градску депонију.
Обрачун по м2
Разбијање постојећих терацо
плочица на улазним
тремовима објекта заједно са

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
135,82 м2

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

137,21 м2

14,5 м2
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4

5

6

7

8

9

цементном подлогом у коју су
лепљене, пажљиво да се не
оштете постојећи камени
степеници.
У цену улази и скуљњање,
утовар шута у превозно
средство, превоз и истовар
шута на градску депонију.
Обрачун по м2
Обележавање трасе за
поплочање дворишта и
постављање ивичњака.
Обрачун по м2
Скидање слоја хумуса и ископ
свих слојева подтла на месту
разбијених бетонских стаза,
укупно до дубине 45 цм од
горње коте завршеног
поплочања. Водити рачуна да
се не угрози стабилност
објекта. Ископану здраву
земљу расути и извршити
планирање околног терена,
вишак материјала сакупити,
утоварити у превозно средство
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м3 у
нерастрешеном стању.
Набавка, довоз, насипање и
збијање слоја песка дебљине
20 цм испод планираног
поплочања дворишта. Збијање
на 30 MPa
Обрачун по м3 збијеног
материјала
Набавка, довоз, насипање и
збијање слоја туцаника 0-16
мм, дебљине 15 цм испод
планираног поплочања
дворишта.
Обрачун по м3 збијеног
материјала
Набавка, довоз, насипање и
разастирање слоја песка
дебљине 3 цм за полагање
бехатон елемената.
Обрачун по м3

382,25 м2

161,04 м3

76,45 м3

57,34 м3

11,47 м3

Набавка и полагање
325,33 м2
вибропресованих двослојних
бехатон плоча дебљине 6 цм са
завршном обрадом од
кварцног агрегата минималне
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10

11

12

дебљине 5 мм, у нијанси по
избору стручног лица МЗЗЗСК
Суботица. Постављање плоче
у песку (песак обрачунат у
посебној позицији)
Минимална чврстоћа на
притисак елемената од
бехатона је 40 MPa, плоче
треба да су отпорне на хабање,
клизање, мраз, со, механичке
ударе, UV зрачење и хемијска
средства за прање и чишћење,
максимално упијање воде
плоча је 6 %.
Димензије плоча су 20/20/6,
20/10/6 и 10/10/6цм у
зависности од одабране шеме
слагања плоча.
Полпочање обавезно извести
са свим потребним падовима
за одводњу атмосферске воде
ка околним зеленим
површинама.
У цену улази сав материјал,
рад и транспорт.
Обрачун по м2
Набавка и постављање
69,60 м
префабрикованих бетонских
ивичњака 8/20/50 у бетон МБ
15. Нијанса по избору
стручног лица МЗЗЗСК
Суботица. У цену улази сав
материјал рад и транспорт.
Обрачун по м' ивичњака
Набавка и монтажа
1 ком
баштенског хидранта са
кућиштем и вентилом,
пречника 1˝, са точкићем и
холендером.
Монтажа на месту постојеће
алкатан цеви за воду.
Обрачун по комаду, комплет.
Изравнавање постојеће
17,5 м2
подлоге на улазним тремовима
и дворишним степеницима
масом за изравнање. Подлогу
очистити и нанети масу за
изравнање, да чврсто и трајно
веже за подлогу. Нанета маса
мора да има потребну
отпорност на притисак
Подлогу обрусити и опајати.
Обрачун по м2 обрађене
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13

површине.
Набавка и постављање на
17,5 м2
подове улазних тремова,
газишта и чела дворишних
степеница вучених клинкер
неглазираних плоча,
синтерованих, отпорних на
хабање, клизање, мраз, со,
механичке ударе, УВ зрачење
и хемијска средства за прање и
чишћење. Максимално
упијање воде плоча је 3 %.
Максимална дебљина плочица
је 1.5 цм, димензије плочица
су 40/20 цм и 20/20 цм, у
зависности од одабране шеме
слагање плочица.
Плоче у нијанси по избору
стручног лица МЗЗСК
Суботица поставити леплењем
у лепку за спољну употребу, на
отворену фугу ширине 10 мм,
Фуге залити цем. млеком и
попунити цем. малтером и
исте извући танким
алуминијским лимом.
Постављање плоча извеси
стручно, у свему у складу са
СРПС У.Ф2.011:2000
У цену улази сав материјал,
рад и транспорт.
Обрачун по м2 постављене
површине

14

Попуњавање околних
70,07 м2
травњака хумусом дебљине до
д=10 цм и засејавање семеном
траве. У цену улази сав
материјал, рад и транспорт.

15

Стругање свих слојева боје и
бојење у два слоја основном
бојом и два слоја завршним
лаком за метал, постојећих
челичних јарбола за заставе.
Заменити систем за подизање
заставе новим системом са
сајлама и бравицом, са
набавком и монтажом нове
окретне пречке за заставу и
носача за качење по дужој
страни вертикално
орјентисане заставе.

2 ком

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2017 7/44

Обрачун по комаду јарбола,
комплет.
УКУПНО:
УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА :

САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ОГРАДЕ
РБ
ОПИС РАДОВА

1

2

3

4

5

6

Рушење оштећених малтерисаних
стубова и парапетних зидова од
опеке старог формата. Употребљиву
опеку очистити од малтера и
сложити на градилишну депонију.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и помоћна
скела.
Обрачун по м3 стубова и
парапетних зидова.
Рушење темеља ограде од опеке са
потребним ископом до дубине 80
цм и укупне ширине између 30-60
цм У јединичну цену улази и одвоз
насталог шута на депонију.
Бетонирање бетоном МБ 30 темеља
ограде заједно са израдом потребне
оплате, набавком и монтажом
арматуре дубине 80 цм а ширине
између 30-60 цм.
Зидање стубова и парапетних
зидова очишћеном пуном опеком
старог формата у продужном
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре
уградње квасити водом. Зидати са
правилним слогом, у свему по
угледу на остојећу ограду. Спојнице
очистити до дубине 2 цм.
(Урачунати набавку и уградњу нове
опеке 20% од укупне количине)
Обрачун по м3
Обијање капа парапетних зидова и
стубова од цементном малтера, са
чишћењем спојница опека до 2 цм у
дубину. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м2 развијене површине
Обијање малтера са парапетних
зидова и зиданих стубова ограде.
Обити малтер и кламфама очистити

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
16,50 м3

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

65,00 м

65,00 м

16,50 м3

32 м2

135 м2
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7

8

9

10

спојнице до дубине 2 цм. Површине
опека очистити челичним четкама и
опрати зидове водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м2 обијене површине.
Малтерисање капе парапетних
зидова и стубова цементним
малтером са употребом I фракције и
фином обрадом глетовањем.
Обрачун по м2 развијене површине.
Малтерисање зиданих парапетних
зидова и стубова ограде кречним
малтером са употребом гашеног
креча - изричит услов МЗЗЗСК
Суботица. Малтерисање вршити у
два слоја, први слој, грунт, радити
кречним малтером размере 1:3
дебљине слоја до 2 цм од
просејаног шљунка, "јединице" и
гашеног креча. Малтер нанети
преко подлоге и нарезати ради
бољег прихватања другог слоја.
Други слој, размере 1:3, справити са
ситним и чистим песком.
Пердашити уз квашење и глачање
малим пердашкама. Омалтерисане
површине морају бити равне, без
прелома и таласа, а ивице оштре и
праве. Малтер квасити да не дође до
брзог сушења и "прегоревања".
У ову позицију урачунати и сву
потребну скелу за извођење радова
на санацији ограде.
Обрачун по м2 развијене површине.
Бојење малтерисане површине
ограде пародифузном фасадном
бојом силикатне базе са
микровлакнима отпорном на влагу
према колористичком решењу које
одређује стручно лице МЗЗСК
Суботица. Пре бојења површине
фасаде прећи шмирглом и опајати.
Малтерисане површине морају бити
потпуно суве пре бојења. На
подлогу пре фарбања обавезно
нанети паропропусни прајмер од
истог произвођача. У ставку је
урачунат сав рад, материјал и сви
транспорти.
Обрачун по м2 обојене површине.
Демонтажа постојећих колских и

32 м2

198 м2

240 м2

20 м2
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12

пешачких капија од металних
профила, израда и монтажа нових
капија од челичних профила,
флахова и са украсним елементима
од ливеног или кованог гвожђа.
Конструкцију након израде
очистити од металног сјаја или
пескарити, бојити основном бојом у
три слоја, а након уградње бојити
завршном бојом у два слоја. У цену
урачунати и ангажовање
механизације потребне за
манипулацију и монтажу елемената.
На сваку капију уградити све
потребне шарке, кваке и браве са
комплетима кључева.
Дезен испуне капија мора бити
усаглашен са захтевима стручног
лица МЗЗСК које одређује и
завршну нијансу боје.
Обрачун по м2 (укупно се мењају
две пешачке једнокрилне капије и
две колске двокрилне капије)
Скидање и чишћење бибер црепа и 5.50 м2
слемењака, темељно брушење и
бојење у три слоја заштитном бојом
за дрво и завршно лаком за дрво
свих дрвених елемената везног
моста изнад улазне капије, монтажа
са везивањем очишћеног црепа и
слеменака. Ширина моста око 80
цм.
Обрачун по м'
Ситне браварске поправке металне, 62 м2
жичане испуне ограде, чишћење од
слојева старе боје и бојење бојом за
метал у најмање два слоја у тону по
избору стручног лица МЗЗЗСК
Суботица.
Обрачун по м2 испуне ограде
мерено једнострано
УКУПНО:

САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ОГРАДЕ :
САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ФАСАДЕ
РБ
ОПИС РАДОВА

1

Узимање отисака профилисаних
елемената на фасади у гипсу и
израда шаблона од челичног лима
за извлачење вучених профила. Пре

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
4 ком

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2017 10/44

2

3

почетка радова надзорни орган и
извођач одређују и остављају
контролне траке дужине око 80 цм
за сваку врсту профила. Са
остављених контролних трака
пажљиво скинути све слојеве боја и
осталих наслага, ретуширати и
узети отиске у гипсу за израду
шаблона. Обавезно технички
снимити профиле. Малтер са
контролних трака може се обити
након писменог пријема шаблона
од стране надзорног органа.
Обрачун по комаду отиска.
- линијски профил испод стрехе са
полукружним украсним
елементима, укупне висине око 60
цм,
- лепезасти фасадни украс
површине око 0,8 м2,
- лепезасти фасадни украс
површине око 0,1 м2,
- модел рељефне плоче
Обијање малтера са комплетне
346,33 м2
фасаде објекта. Малтер обити до
зидне површине, фуге очистити до
дубине од мин 2 цм, зидну
површину отпрашити и опрати.
Обрачун вршити по м2, обрачун
површине без одбијених отвора,
због облика фасаде, али се не
рачуна развијена површина и нема
додатних радова.
Малтерисање обијене, зидане
305,56 м2
фасаде објекта, стубова и плафона
тремова. На наквашену подлогу
нанети бесцементни хидраулични
кречни шприц, на бази природног
хидрауличног креча и сепарисаног
шљунка. Након сушења шприц
малтера поново наквасити
површину зида и нанети
бесцементни хидраулични кречни
малтер, на бази природног
хидрауличног креча и сепарисаног
шљунка. Након сушења површину
наквасити и наненти завршни слој
бесцементног малтера, на бази
природног хидрауличног креча и
кварцног песка. Површина малтера
не треба да буде заглађена, већ само
поравната дрвеном летвом.
Завршни слој филцовати сунђером
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5

6

7

да би се постигла благо храпава
површина. У свему се придржавати
упутстава одабраног произвођача
материјала.
Обрачун вршити по м2, обрачун
површине без одбијених отвора,
због облика фасаде, али се не
рачуна развијена површина и нема
додатних радова.
Малтерисање преко зидане сокле
фасаде и стубова слојем цигомала
дебљине д=4 цм. У свему се
придржавати упутства произвођача,
материјал мора бити паропропусан,
без примеса цемента.
Обрачун по м2
Малтерисање сокле фасаде и
стубова малтерoм за исушивање на
основи хидрауличних везива с
високим садржајем специјалних
дифузионо отворених микропора "Hydromet" или еквивалентан
материјал, д=2 цм. У свему се
придржавати упутства произвођача.
Обрачун по м2
Израда и монтажа профилација
украса на фасади, према претходно
узетим шаблонима. У свему
извести изглед на фасади према
оригиналном архитектонском
решењу. Украсе израдити од
гипсаног малтера или од малтера на
бази природног хидрауличног
креча.
Обрачун по м2 за све профилација
на фасади - линијске, лучне,
рељефне - процењена количина.
Бојење малтерисане фасаде и
стубова пародифузном фасадном
бојом силикатне базе са
микровлакнима отпорном на влагу
према усвојеном колористичком
решењу од стране стручног лица
МЗЗЗСК Суботица. Пре бојења
површине фасаде прећи шмирглом
и опајати. Малтерисане површине
морају бити потпуно суве пре
бојења. На подлогу пре фарбања
обавезно нанети паропропусни
прајмер од истог произвођача. У
ставку је урачунат сав рад,
материјал и сви транспорти.
Обрачун по м2, обрачун површине

40,77 м2

40,77 м2

43 м2

346,33 м2

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2017 12/44

8

9

10

без одбијених отвора, због облика
фасаде, али се не рачуна развијена
површина и нема додатних радова.
Пажљиво уштемавање зиданог
3 ком.
фасадног зида од пуне опеке старог
формата за уградњу витрина
димензија 150/375 цм у дебљини
око 10 цм.
Обрачун по ком
Израда и монтажа витрина од
3 ком.
трослојног, ламелираног дрвета од
јелове грађе, застакљених
једноструким прозорским стаклом
дебљине 6 мм, са отварањем око
једне вертикалне стране, са
бравицом и сетом кључева,
укупних дим 150x375 у свему
према цртежу МЗЗЗСК Суботица са
фарбањем дрвета заштитном бојом
у три слоја и завршно са мат лаком
за дрво. Нијанса лака по избору
стручног лица МЗЗЗСК Суботица.
Обрачун по ком
Монтажа и демонтажа цевасте,
330 м2
фасадне скеле.
Обрачун по м2
УКУПНО

САНАЦИЈА ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ
РАДОВИ УНУТАР ОБЈЕКТА
РБ
ОПИС РАДОВА

1

2

Замена тапацирања вештачком
кожом са обе стране унутрашњих
двокрилних врата димензија
150/220. На постојеће летве и
испуну поставити превлаку од
вештачке коже у боји по избору
инвеститора. Око шилдова браве
прикуцати бешлаг ексере.
Прегледати све окове и заменити
оштећене делове, заменити браву и
кваке новима по избору
инвеститора. Извршити све
потребне ситне столарске поправке
на вратима и упасовати их.
Обрачун по комаду врата.
Замена тапацирања вештачком
кожом са унутрашње стране
спољних двокрилних врата
димензија 160/240. На постојеће

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
1 ком

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

1 ком.
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летве и испуну поставити превлаку
од вештачке коже у боји по избору
инвеститора. Око шилдова браве
прикуцати бешлаг ексере.
Прегледати све окове и заменити
оштећене и недостајуће делове тако
да се омогући фиксирање једног
крила у под и горњу страну оквира,
заменити постојећу браву и кваке
новима у систему "паник" браве и
окова за евакуациона врата са
потисном паник летвом са
унутрашње стране једног крила, по
избору инвеститора. Извршити све
потребне ситне столарске поправке
на вратима и упасовати их.
Обрачун по комаду врата.
Набавка и постављање
1 ком.
једнокрилних обострано
шперованих, дрвених врата, звучно
изолована са једне стране и
тапацирана вештачком кожом.
Довратник опшити лајснама.
Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. У
цену урачунати и заштиту врата
двоструким премазом и завршно
бојење у два слоја лаком за дрво.
На поду поставити гумени
одбојник.
Врата димензија 100/205 цм
Обрачун по комаду врата.
Набавка и постављање
1 ком.
једнокрилних обострано
шперованих, дрвених врата.
Довратник опшити лајснама.
Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. У
цену урачунати и заштиту врата
двоструким премазом и завршно
бојење у два слоја лаком за дрво.
На поду поставити гумени
одбојник.
Врата димензија 90/205 цм
Обрачун по комаду врата.
Поправка таванске и кровне
1 паушал
конструкције што подразумева
замену и ојачање натрулих
елемената кровне грађе.
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Размеравања и монтажа на
бетонску подлогу биоскопских
столица убушиванјем челичних
типли за бетон и шарафа. Обрачун
по ком монтиране столице
Набавка и уградња float extra clir
каљеног стакла деблине д=8мм у
прозор дим 160*90цм.

80 ком

1 ком

УКУПНО
РАДОВИ УНУТАР ОБЈЕКТА:
ОСТАЛИ РАДОВИ
РБ
ОПИС РАДОВА

1

2

3

4

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
1,8 м3

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
55 м

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

Ручни ископ земље за темеље
држача платна у дворишном делу
заједно са хоризонталним преносом
на 50 м и одвозом насталог ископа
на депонију.
Бетониранје бетоном МБ 30 АБ
1,8 ком
темеља држача платна заједно са
израдом потребне оплате и
набавком и монтажом арматуре
према пројекту.
Набавка и уградња металних
6 ком
анкера дим 200*200*8 мм у свему
према детаљу из пројекта
Машинско разбијање АБ подне
2,8 м2
плоче д=30цм дебљине 30 цм на
месту постојећих темеља
УКУПНО

ЕЛЕКТРИКА:
РБ
ОПИС РАДОВА

1

Трасирање и ископ рова у
земљишту III категорије са
запрекама у слободном терену за за
полагање каблова у истој
хоризонталној равни на
међусобном осном размаку од
најмање 17 цм; Формирање
постељице кабла од два слоја
уситњене и просејане земље
"здравице" (окца сита 4x4 мм),
дебљине слоја постељице од по 10
цм. Постављање преграда – опеке
насатице (на сваких 100 цм) између
каблова 1кВ. Постављање ПВЦ
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2

3

4

траке за упозорење на 50 цм изнад
сваког кабла. Затрпавање рова
песком и тампонирање у слојевима
од око 30 цм са набијањем
механичким набијачем у најмање
два слоја и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у
рову обухваћена је посебном
позицијом. Укупно за рад,
материјал и транспорт и то:
ископ рова димензија 0,4 x 0,8 м за
2 цеви
Испорука и уградња ребрастих
55 м
ПВЦ цеви за полагање напојних
каблова испод објекта
саобраћајница, бетонских и зелених
површина. Цеви су пречника:
- Ø 110мм
30м од оба
Напојни водови:
кабла
Испоручити сав потребан материјал
и израдити напојне водове за
напајање разводних ормана.
Каблове полагати претежно по
кабловским регалима, а делом под
малтером и делом по зиду на
одстојним обујмицама.
По полагању напојних водова
извршити сва потребна
испитивања, о чему сачинити
извештај.
Плаћа се по дужном метру
испорученог, положеног и
електрично повезаног кабла на оба
краја са свим потребним бушењем
и заптивањем отвора у зидовима
Испоручити и положити следеће
каблове:
1кВ кабл, сличан типу PP00-А ,
пресека: 4x70мм²
1кВ кабл сличан типу NHXHX-J
FE180/E90, пресека:5x4 мм2
КАБЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ,
ПРИКЉУЧКЕ, ОСВЕТЉЕЊЕ
Испорука материјала и израда
прикључка за унутрашње и
спољашње осветљење кабловима
типа N2XH-J 5x1,5мм2.
Проводници се полажу у претходно
монтиране кабловске регале.
Просечна дужина кабла је 27м.
Комплет рад и материјал. Обрачун
се врши по комплету.

14 комплета
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8

Испорука материјала и израда
5 комплета
прикључка за опште и сигурносно
осветљење, спољ. осветљење изнад
улаза и за тастере, кабловима типа
N2XH-J 3x1,5мм2. Проводници се
полажу у претходно монтиране
кабловске регале. Просечна дужина
кабла је 22м.
Комплет рад и материјал.
Обрачун се врши по комплету.
Коначан обрачун се врши према
стварно изведеним количинама.
Испорука и уградња/монтажа
електро опреме произвођача
Металка Мајур, или сл. – склопке
(прекидачи) за светло,комплет рад и
материјал:
- обична (једнополна) склопка
(прекидач) за светло 10АX/250В,
ИП20 "микро" изведбе, са
монтажном кутијом (дозном)
Ø60мм за уградњу у зид; п , или
сл.;
Испорука и монтажа расветних
тела (са свим потребним носачима,
сијалицама, предспојним
уређајима, пригушницама и сл.):

4 ком

- Надградна зидна светиљка типа
БЕЛИНДА 22, са халогеним
сијалицама 2x36W маx, 65,
произвођача Брилум или сличан
-Испорука и уградња рефлектора
БАЛТИ 220 СИНГЛЕ-ЛИГХТ
5200ЛМ ИВЕЛА

2 ком

10 комплета

Испорука и уградња ЛЕД трака у
простор спуштеног плафона.
Комплет материјал и рад.
4 ком
LID12352 Marra LED strip 14,4W/m
60 LEDs/m 900lm/m 3000K 24 VDC
IP20 произвођач Schrack или
одговарајући
MODUS LVX, MidPower LED,
4500lm,4000К,
КАБЛОВИ ЗА МАШИНСКУТЕХНОЛОШКУ ОПРЕМУ

3 ком
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Испорука материјала и израда
прикључка за трофазне
прикључнице и прикључке
кабловима типа N2XH-J 5x2,5мм2.
Проводници се полажу у претходно
монтиране кабловске регале.
Просечна дужина кабла је 40м.
Комплет рад и материјал. Обрачун
се врши по комплету. Коначан
обрачун се врши према стварно
изведеним количинама.
Испорука и монтажа разводног
ормана RO-S. Орман се састоји од:
- орман типске фабричке израде, за
монтажу на зид, полиестерски,
пластифицирани, са вратима и
бравом, ИП55 изведбе,са
уводницама за улаз и излаз каблова
од горе, произвођача „Расина“ или
сл.

6 комплета

1 комплет

У орман се уграђује следећа
електроинсталациона опрема
произвођача „Schneider Electric“,
или слична:
- растављач тип INS 63H; називне
струје 63А; 3P; продуженом
ручицом; или сл.;
- ID струјна заштитна склопка
(ZUDS); 4P; 415V AC; 63A / 500Ma;
или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач)
тип C60N (4 – 6A) jednopolni 1P; od
4A do 6A; B kriva; 6Ka; или сл.;
- једнострука монофазна шуко
прикључница 16А, 250V – „Микро“
IP20, беле боје – мрежа,
производног програма Премијер
плус, произвођача „Металка“, или
сл.
- аутоматски осигурач (прекидач)
тип C60N (10А) једнополни 1P; од
10А, B крива; 6Ка; или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач)
тип C60N (16А) једнополни 1P; од
16А, B крива; 6Ка; или сл.;
- једнополни прекидач 0,1; 16А;
230V, за уградњу на врата ормана.

1 ком

1 ком
1 ком

4 ком

12 ком

14 ком

5 ком
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- одводници пренапона V 25B+C/3+NPE, „OBO Bettermann“,
или сл.;

11
12

- ситан везни рад и материјал
(пертинакс плоче дебљине 5мм,
заштитне маске, таблица са
натписом „ОПАСНО ПО ЖИВОТ“,
натписне плочице, ДИН (еуро)
шине, пластичне каналице за
каблове, редне стезаљке, стезаљке
за уземљење, помоћне Цу
сабирнице, проводници за
шемирање и сл.).
Комплет рад и материјал (ОРМАН
+ ОПРЕМА, са атестом). Обрачун
се врши по комплету. Коначан
обрачун се врши према стварно
изведеним количинама.
Ситан непредвиђен рад и материјал
Испитивање својстава електричне
инсталације (мерење отпора
уземљења, повезаности металних
маса, непрекидност водова и сл.) од
стране овлашћене акредитоване
организације о чему се издаје
оверен извештај од стране
овлашћене акредитоване
организације.

1 комплет

1 комплет

1 комплет

Паушално 1
Паушално 1

УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА:
ОПИС РАДОВА

ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА
САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ОГРАДЕ
САНАЦИЈА УЛИЧНЕ ФАСАДЕ
РАДОВИ УНУТАР ОБЈЕКТА
РАЗНИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРИКА
УКУПНО:
Датум
_________________

Понуђач
М. П.

_____________________________
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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

1.1.1. 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:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 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);
 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);
 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.
 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 време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Додатни услови:
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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан
- Да је понуђач остварио укупан приход од 50 милиона динара за последње три године
- Да је понуђач према оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према
подацима из АПР-а, остварио најмање "СКОРИНГ ББ +" - веома добар бонитет.
2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- да је понуђач изводио исте или сличне грађевинске радове на адаптацији непокретних
културних добара у простору које је културно историјска целина, минимум 5 објеката у
последњих 5 година.
- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета
Понуђач мора да поседује:
• Теретно возило – камион носивости преко 10 т
• Теретно возило – камион носивости до 5 т
• Багер – утоваривач
• Вибрациона игла за бетон
• Вибро летва

ком 1
ком 2
ком 1
ком 1
ком 1
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• Вибро набијач

ком 1

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре
објављивања позива за достављање понуда.
• Зидар
4
• Тесар
4
• Бравар
1
• Подополагач
1
• Помоћних радника
4
• Електричар
3
Ангажоване инжењере :
Лиценце :
- 410
2 ком
- 450
1 ком
Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације, која
је саставни део документације у поглављу ХI, зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао
Сплитске алеје и Олге Пенавин.
Лице за контакт: Драгаш Горан, Број телефона:063/597657
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
Доказује се: Бонитетoм понуђача у предходне три обрачунске године, оцењен са
најмање "СКОРИНГ ББ+" -веома добар бонитет, доказује се подношењем Извештаја
о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. и 2016. годину издат од Агенције за привредне
регистре - АПР.)
2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
Доказује се:
Фотокопије уговора или окончане ситуације за изведене радове на
адаптацији објеката у простору које је културно историјска целина, као и потврда
надлежног завода за заштиту споменика да се предметни објекти налазе у простору које
је културно историјска целина)
– фотокопија сертификата - да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 –
системе квалитета
3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Доказ: За стално запослене раднике ППОД образац за месец који претходи месецу у
коме је објављен јавни позив. ППОД образац мора бити оверен од стране
Порескеуправе (фотокопија) или као доказ доставити ППП ПД образац, одштампану
електронску форму без овере Пореске управе. Ако лица нису у сталном
радномодносу докази су: фотокопије уговора о пословној сарадњи или уговора о
привременим и повременим пословима или неким другим правним актом.
(Напомена: уговор о пословној сарадњи или уговор о привременим и повременим
пословима или неким други правни акт треба да се односи на временски период
важења уговора о предметној јавној набавци). За тачно наведена лица понуђач мора
доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код понуђача и
да поседују тражено звање (нпр. уговор о раду, радне књижице, М3А обрасца, уговор о
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привременим и повременим пословима, наведене лиценце...).
Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације, која
је саставни део документације у поглављу ХI, зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао
Сплитске алеје и Олге Пенавин
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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 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.
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 ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију свих о испуњености услова.
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.
1) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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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 БР. 6/2017
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 радови - реконструкција екстеријера и електро радови на
биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 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);
 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);
 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.
 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 време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Додатни услови:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Понуђач мора да поседује:
• Теретно возило – камион носивости преко 10 т
• Теретно возило – камион носивости до 5 т
• Багер – утоваривач
• Вибрациона игла за бетон
• Вибро летва
• Вибро набијач
Место:_____________
Датум:_____________

ком 1
ком 2
ком 1
ком 1
ком 1
ком 1
Понуђач:

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БР. 6/2017
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 радови - реконструкција екстеријера и електро радови на
биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:





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

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

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: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара
Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови реконструкција екстеријера и електро радови на биоскопу Абазија на Палићу, број
ЈН 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 31.01.2017. године до 930 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 наручулац 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.

2.

3.
4.
5.

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.
Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона, а ако је посебним прописом
предвиђено и оверену копију важеће дозволе надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке без обзира на начин подношења(самостално,
заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује самостално, наведене
доказе доставити.
Модел уговора,попуњен и парафиран од стране овлашћеног лица.
Образац изјаве о независној понуди без обзира на начин подношења (самостално,
заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује самостално.
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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2017 26/44

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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:
Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000
Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција екстеријера и електро радови
на биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција екстеријера и електро радови
на биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција екстеријера и електро радови
на биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција екстеријера и
електро радови на биоскопу Абазија на Палићу, број ЈН 6/2017 - 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.
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.
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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.
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.
Напомена:
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.
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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и
Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:
Понуђач грантује квалитет услуга бланко соло меницом као средством финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ.
Понуђач грантује квалитет услуга средством обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року регистрованом бланко сопственом (соло) меницом до висине 10%
вредности извршених радова без ПДВа.
9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)
Рок за извођење (завршетак) радова - 60 календарских дана од дана увођења у посао.
Место (извођења радова):
Зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.
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 не 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.
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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач даје гаранције/обезбеђује испуњење своје обавезе како је дефинисано
конкурсном документацијом и то према следећем:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, или најкасније у року од 5
дана од дана закључења преда наручиоцу бланко соло меницу као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком
важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу
достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа.
Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у
испоруци или неиспоруке предмета уговора у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи.
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Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име
средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,
достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко
меницу, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и
картон депонованих потписа. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора
да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.
Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног
споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.
Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.
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.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на горе наведену адресу
наручиоца, електронским путем на горе наведену e-mail адресу] тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.6/2017”.
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.
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
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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. 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“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио краћи рок завршетка радова.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
19. 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.
20. 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 email tatalovicsrbija@yahoo.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
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на
број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од:
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама;
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је
та вредност већа од 120.000.000 динара;
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови реконструкција екстеријера и електро радови на биоскопу Абазија на Палићу,
бр. 6/2017.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка радови - реконструкција екстеријера и
електро радови на биоскопу Абазија на Палићу, бр. 6/2017.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
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. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАРЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ БИОСКОПА АБАЗИЈА НА ПАЛИЋУ
Закључен у Суботици дана __________ 2018. године, између:
1.
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ Д.О.О. СУБОТИЦА, Трг цара Јована Ненада
15, Суботица, ПИБ: 100847341, Матични број 08304041, кога заступа директор Илија
Татић, (у даљем тексту: наручилац), с једне стране и
2.
_________________________________,
ул.
______________________
из
_____________________, ПИБ - __________________, МБ - _________________кога
заступа _____________________ ( у даљем тексту: Извођач )
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова - реконструкција екстеријера и електро
радови на биоскопу Абазија на Палићу, бр. 6/2017, у свему према обрасцу понуде
Извођача, а према спецификацији и конкурсној документацији за ЈН 6/2017 за потребе
Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по јавном позиву од 29.12.2017.
године.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему и дозволе, потребну за извршење
радова коју су предмет уговора.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да вредност радова који су предмет овог
уговора на основу понуде Извођача број……………… од……………… 2017.год.,
укупно износи …………………........................... динара (без ПДВ-а) односно
………………………......... динара (са ПДВ-ом), на основу количина и јединичних цена
из дате понуде.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и сав потребан материјал за извођење радова, са његовим довозом и
изношењем, одвозом отпадног материјала – шута на градску депонију, а у свему према
конкурсној документацији и понуди Извођача.
Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим
и Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача број........................................
отворен код .................................................................банке.
Члан 3.
Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу радова достави
средство финансијског обезбеђења:
за добро извршење посла - бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно
потписану, оверену печатом и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење
Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу 10 % од укупне вредности
понуде, са роком важења који је 10 дана дужи од дана истека уговореног рока за
извршење радова, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу
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реализације, а која ће се Извођачу радова вратити по потписивању Записника о
примопредаји радова-без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију.
Уколико Извођач радова не достави меницу за добро извршење посла најкасније до
закључења овог уговора, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења
уговора, те да овај уговор не производи никакво правно дејство.
Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају
да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока за
извршење свих радова, предвиђених овим уговором.
Члан 4.
Извођач се обавезује да:
-све потребне материјале из става 1. овог Уговора испоручи у складу са
спецификацијом добара из Конкурсне документације Одељак III
-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим
законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему
према прихваћеној понуди;
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза;
-да строго придржава прописа Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о
заштити од пожара као и других мера сигурности објекта и људства, те обезбеди
безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и сл. 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 обезбеди несметано вршење стручног надзора;
-да се строго придржава мера заштита на раду;
-да уредно води све књиге ( грађевински дневник, евиденцију изведених радова и др.)
предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да поступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране
Наручиоца;
- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да
укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;
-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу
Члан 5.
Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти
несметано одвијали.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом у року
од __________календарских дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана закључења
овог уговора.
Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више
силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као
и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне
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стране сагласно могу продужити рок за испуњење обавеза.
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране
Извођача, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни
дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10%
укупне вредности радова.
Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 8.
Гарантни рок за уграђене материјале износи најмање ______________ (биће
преузето из понуде) у складу са условима произвођача који тече од дана извршене
примопредаје радова рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања
Записника о коначној примопредаји радова поптисаног од стране одговорног извођача
радова и надзорног органа наручиоца.
Гарантни рок за изведене радове износи најмање ____________(биће преузето
из понуде) рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника
о коначној примопредаји радова потписаног од стране одговорног извођача радова и
надзорног органа наручиоца.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача
који тече од дана извршене примопредаје радова.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене
материјале.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писани позив Наручиоца, у
року од 7 дана од дана пријема писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке
који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или
опреме, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те
врсте у складу са конкурсном документацијом.
Члан 9.
Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински
дневник, који мора бити потписан од стране надзорног органа и књигу инспекције као
и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи.
Све налоге који се односе на уочене недостатке током извођења радова или
приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их
не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом
Извођачу на рачун Извођача радова.
Члан 10.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Члан 11.
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор с
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отказним роком од 30 дана.
Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Раскид уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свим
уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће
надлежни суд у Суботици.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два
примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________

____________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРIПРЕМЕ 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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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке бр. 6/2017, реконструкција екстеријера и електро радови на
биоскопу Абазија на Палићу, 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, Iзјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке бр. 6/2017, реконструкција екстеријера и електро
радови на биоскопу Абазија на Палићу, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА

Понуђач_________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
изјављује да је дана ________________2017/2018. извршио обилазак локације и
објекта на којој се изводе радови - реконструкција екстеријера и електро радови на
биоскопу Абазија на Палићу који су предмет јавне набавке бр. 6/2017 и да је исти
стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде,
и тиме испунио обавезан услов из конкурсне документације.

Датум

________________

Потпис представника Наручиоца
који је омогућио обилазак локације
М.П.

_________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

__________________________
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