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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 јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 6/2016 су радови - реконструкција зграде биоскопа Абазија
на Палићу.
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона.
1.1.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно 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.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
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
2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач изводио исте или сличне грађевинско занатске радове на адаптацији и реконструкцији
непокретних културних добара минимум 5 објеката, у последњих 5 година
- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 , ИСО 50001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета

- Да понуђач поседује сертификат произвођача опреме, као доказ да је сертификован за монтажу и
одржавање система нисконапонске опреме “Electric tracon”.
- Да поседује инструмент за мерење отпора изолације каблова – испитивање функционалности
појединих уређаја и опреме као и функционалности целокупне инсталације, заштите од додирног напона
у инсталацији, падова напона у инсталацији падова напона на прикључку потрошача прелазних отпора
уземљења (комада опреме 1).
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

ком 1
ком 2
ком 1
ком 1
ком 1
ком 1

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
-Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре објављивања позива за
достављање понуда.
• Зидар
3
• Тесар
4
• Бравар
1
• Подополагач
1
• Пом радника
4
• Електричар
3
• Инсталатер (вик и грејање) 1
Ангажоване инжењере :
Лиценце :
- 410
2 ком
- 430
1 ком
- 450
1 ком
Понуђачи су дужни да пре подношења понуде обавезно обиђу локацију, зграда биоскопа Абазија на
Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.
Лице за контакт: Драгаш Горан, Број телефона:063/597657
5. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
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.
6. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Документација се може преузети на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
8. Рок за подношење понуда
Понуду доставити на адресу: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - реконструкција зграде биоскопа Абазија на
Палићу, број ЈН 6/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.11.2016. године до
930 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца 29.11.2016.године у 1000 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја
овлашћења предати комисији пре почетка отварања понуда.
8. Рок за доношење одлуке:
Oдлукa o дoдeли угoвoрa бићe дoнeтa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa.
9. Контакт (лице или служба)
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

