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На основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 12/2014, деловодни број Одлуке 06-330/1 од 8.9.2014.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 12/2014, деловодни број Решења 06330/2 од 8.9.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавнe набавкe мале вредности – грађевинско-занатски радови у
помоћном дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе
Пелагића број 33 у Београду , ЈН бр.12/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
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VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Опис предмета јавне набавке - грађевинско занатски радови
у помоћном дворишном објекту 2 Архива Југославије у
улици Васе Пелагића 33 у Београду.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова

Страна
3
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
Oбразац понуде
Модел уговора
Друга обавезна документација коју понуђач доставља на
прописаним обрасцима од броја 1 до 10, и то:
1 Финансијски капацитет (Образац 1),
2. Пословни капацитет – референтна листа (Образац 2), са
потврдама референтних наручилаца (Образац ОП 1),
3 Кадровски капацитет (Образац 3),
4 Технички капацитет (Образац 4),
5 Техничка спецификација предмета јавне набавке –
структура цене (Образац 5),
6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6),
7. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН
(Образац 7),
8. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац8),
9. Трошкови припреме понуде (Образац 9) и
10. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца
(Образац 10)

14
23
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Конкурсна документација има укупно 48 страна.

2

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.12/2014 су грађевинско-занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића број
33 у Београду.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.12/2014 су грађевинско занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића број
33 у Београду.
ОРН: 45000000 грађевински радови
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III. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.12/2014 су грађевинско-занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића број
33 у Београду, и то:
ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Р.бр.
1

Опис позиције
Изједначавање површине зидова на местима
неједнаке дебљине, поправка се ради од два слоја
лепка и мрежице
Обрачун се врши по м2
Скидање постојеће термоизололације - блата са
сламом са дасака
Рушење зидова од пуне опеке око ослонаца
постојећих тавањача, да би се извело обострано
ојачање од дрвене грађе.
Обрачун по м1
Демонтажа старих трулих дасака преко постојећих
тавањача

Мера

Количина

м2

110.00

м2

120.00

м1

30.00

м2

120.00

м3

1.80

м3

3.00

м2

120.00

Набавка и постављање термоизолације -минерална
вуна д=10цм на местима где је замењена нова даска
или на местима где је оштећена или недостаје
постојећа термоизолација
Обрачун се врши по м2

м2

250.00

9

Ручни утовар шута у возило и одвоз на градску
депонију удаљену до 15км

м3

40.00

10

Набавка и израда против пожарног зида Ф90, на
месту одређеног у пројекту ПП заштите

2
3

4
5

Ојачање постојећеих трулих и деформисаних
тавањача фоснама обострано око дотрајале дрвене
плафонске конструкције греда
обрачун по м3

6

7
8

Зазиђивање отвора око ослонаца тавањача, након
ојачавања истих.
Обрачун по м3
Подашчавање плафона
санираних тавањача

новим

даскама

преко

Зид се састоји од:
пуна опека д=12цм у продужном малтеру
АБ серклаж на висини х=2,50м од пода

5

11
12

13

14

15
16

17

Обрачун заједно са серклажом (бетон и арматура)
по м2, за дебљину д=12цм

м2

80.00

Малтерисање
зида
продужним малтером

м2

80.00

м2

37.00

м
м

36.00
63.00

ком

1.00

м2

25.00

м
м

2.00
2.00

од

пуне

опеке

д=12цм

Набавка и постављање противпожарног плафона
Ф90 са обе стране против пожарног зида у ширини
по 1.60м, од гипс картонских плоча - плоче
поставити испод кровног покривача од лима.
Набавка и постављање поцинковане цеви за
хидрантску инсталацију
Ø 65
Ø 50
Израда шахта за испусни вентил хидранта, дим
1,5x1,5м дубине 1,0м(ископ земље, бетонирање
зидова у оплати, израда И монтажа арматуре).
Обрачун по ком
Облагање зидова WC-а влагоотпорним гипс картон
плочама на погаче
Померање отвора за врата на WЦ-у.
штемовање
дозиђивање
Демонтажа-рушење зида од опеке између дрвених
греда уз саму даску дим око 97x22x29цм због
јављача пожара у спуштеном плафону

ком

32.00

Зазиђивање отвора, између греда уз даску, на
фасадним зидовима дим

м

45.00

19

Набавка и монтажа противпожарних ревизија Ф90 у
спуштеном плафону;димензије ревизија су 20x20см.

ком.

7

20

Израда отвора дим. 20X20см у спуштеном плафону
од гипс картонских плоча(двоструке плоче) за
монтажу противпожарних ревизија, заједно са
потребним материјалом.
Крплење рупа од ел. дозни које се укидају
Крпљење рупа у плафону после полагања каблова
за расвету на улазном трему

ком.
ком

7
60.00

ком

6.00

ком

2

ком

1

м2

40.00

ком
ком

10.00
6.00
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23
24
23

Набавка и израда опшивке у крову од лима, око
штапног громобрана

24

Набавка и израда опшивке око вентилационе главе
Ø 100
Подашчавање дела таванице, где то није
предвиђено пројектом (испод дрвених решетки)

25
26
27

Рушење, разбијање и поново бетонирање дела
тротоара на местима проласка инсталација
Демонтажа постојећих врата

6

28
29

30
31
32

Обрада шпалетни после демонтаже врата, ширина
обраде је д=29цм
Демонтажа постојећег дрвеног надвратника, израда
и монтажа новог од челичних профила са
рабицирањем ( три отвора).
Облагање носача штапног громобрана кроз
просотрију од гипс картонских плоча Ф30
Ојачавање иструлеле дрвене решетке са израдом
ослонаца.Обрачун по м1 решетке
Набавка и наношење епоксидног премаза д=3мм,
преко постојеће цементне кошуљице, са свим
потребним предрадњама.

м

60.00

м

7.65

м

7.00

м1

10.50

м2

10.8

Сва специфицирана опрема, материјал и радови подразумевају:












набавку, транспорт и испоруку на локацију уградње комплетног материјала и
опреме, као и ситног неспецифицираног материјала потребног за квалитетно и
комплетно извођење радова, као и друге зависне трошкове;
локални транспорт, складиштење и чување опреме до мотаже;
уграђивање материјала у складу са важећим прописима и правилима струке;
довођење у првобитно стање свих евентуално насталих оштећења, на већ
изведеним или постојећим елементима и позицијама;
атестиран материјал који одговара важећим техничким стандардима и који је
првокласног квалитета потврђен у пракси;
све радове изведене стручном радном снагом и у потпуности према важећим
прописима за предметну врсту радова;
цену радова са урачунатим целокупним потребним материјалом и потребном
радном снагом;
све припремне и завршне радове и непредвиђене околности које могу настати у
погледу омогућавања свакодневног континуитета у раду;
чишћење и одвоз шута на депонију, обезбеђивање грађевинске скеле и друге
опреме неопходне за извођење радова;
примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему;
пробни рад опреме и гаранцију за опрему и радове према уговору.

7

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Р
б
р

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ( ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
1

Да понуђач 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
2

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре или Потврда (Решење)
Привредног или Трговинског суда.
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра
Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог
услова није обавезан да достави доказ
За сваког законског заступника понуђача (правног лица),
као и за понуђача који има статус предузетника или
физичког лица:
Iзвод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус
предузетника или физичког лица, ове доказе не
доставља):
За кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је
као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до 10 и 10 година)
б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на
кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је
то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то
уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи
на кривична дела из надлежности Основног и Вишег
суда, довољно је доставити само уверење Основног суда,
али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда,
Посебно одељење у Београду, за дела организованог
криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
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3 Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно слања
позива за подношење понуда

4 Да је понуђач измирио доспеле

порезе, доприносе и друге јавне
даџбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној
територији

Потврде Привредног I Прекршајног суда IЛI Потврда
Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције
за привредне регистре
Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова
(ове потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда)
Потврде надлежног пореског органа:
Потврда (уверење) Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице локалне
самоуправе о измереним обавезама по основу локалних
јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења
локалних јавних прихода на више различитих општина
и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду
за сваку од тих општина и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица,
предузетници и физичка лица

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5

Да понуђач располаже
неопходним финансијским
капацитетом, и то:
1.да збирни приход од продаје
без ПДВ-а (позиција АОП 202 из
Биланса успеха) за претходне три
обрачунске године (збирно за
2011. 2012. и 2013. годину), или
за мање од претходне три године,
буде већи од троструке
вредности понуде понуђача, без
ПДВ-а
2.да је понуђач у року од годину
дана пре објављивања позива за
подношење понуда за ову јавну
набавку био ликвидан, тј. да
није имао евидентирану блокаду
– неликвидност

Попуњен, потписан и печатиран образац Финансијски
капацитет (Образац 1)
1. Биланси стања и успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора или извод из тог биланса стања, односно
исказа о понуђачевим укупним приходима од продаје и
приходима од производа, радова или услуга, за
претходне три обрачунске године (2011. 2012. и 2013.).
Достављени биланси морају бити у форми потврде о
регистрацији од надлежне институције (АПР). Уместо
биланса стања и успеха за претходне три обрачунске
године (2011., 2012. и 2013.), понуђач може доставити
БОН ЈН образац који садржи сажете билансе стања и
успеха за те три године (при том треба водити рачуна да
БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора
само за једну од три године, тако да поред тога треба
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две
остале године).
Уколико понуђач у некој од претходне три године није
био обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у
категорију малих предузећа, онда за ту годину није
обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора. У
противном, понуђач је обавезан да достави мишљење
овлашћеног ревизора за сваку од претходне три године.
Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и
нема обавезу сачињавања годишњих финансијских
извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености
неопходног финансијског капацитета може доставити
биланс прихода и расхода или извод са рачуна (у том
случају, уместо позиције АОП 202 из БС, посматраће се
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одговарајућа позиција из документа који се доставља
уместо БС).
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се
може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови
капацитети ће се посматрати збирно приликом
оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази
о испуњености услова морају доставити за све чланове
групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а
Образац 1 – Финансијски капацитет се фотокопира и
сваки члан групе понуђача га одвојено попуњава,
печатира, потписује и доставља у склопу заједничке
понуде).
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем,
понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док
подизвођачи то нису у обавези

6 Да понуђач располаже
неопходним пословним
капацитетом, и то да у
претходне три године,
посматрано од објављивања
позива за подношење понуда
уназад тј. у периоду од
09.4.2011. - 09.4.2014., вредност
референтне листе (вредност
најважнијих извршених услуга
које су предмет ове јавне набавке
– извођење грађевинско
занатских радова) мора да буде
већа од троструке вредности
понуде понуђача.

7 Да понуђач располаже довољним

2.Потврда Народне банке Србије да понуђач у
предходних годину дана пре објављивања позива за ову
јавну набавку није имао евидентирану блокаду –
неликвидност.
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов
испуњавају заједнички (довољно је да само један члан
групе понуђача није имао евидентирану блокаду –
неликвидност).
Уколико наступа са подизвођачем/има, и подизвођач/и
морају да испуњавају овај услов тј. да доставе доказе о
испуњености истог.
Пословни капацитет - референтна листа (Образац 2),
са потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1).
Потврде референтних наручилаца садрже податке о
услугама и вредностима најважнијих извршених услуга
које су истоврсне са предметним услугама, бројевима и
датумима важећих уговора / фактура на основу којих су
предметне услуге извршене током захтеваног периода.
Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу
конкурсне документације и њен је саставни део (образац
ОП 1), осим уколико референтни наручилац потврде ове
врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том
садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца
ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал,
тј. може бити копија, примерак достављен факсом или
електронски.
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се
може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови
капацитети ће се посматрати збирно приликом
оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази
о испуњености услова морају доставити за све чланове
групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а
Образац 2 – Пословни капацитет - референтна листа се
фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено
попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу
заједничке понуде).
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем,
понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док
подизвођачи то нису у обавези
Кадровски капацитет (Образац 3) , са доказима:
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кадровским капацитетом, и то са
најмање:
- 30 стално запослених радника,
oд којих најмање:
- 1 дипломиранoг инжењерa
грађевинске струке са лиценцом за
пројектовање 310 и лиценцом за
извођење 410 и
– 1 дипломираног инжењера
архитектуре са са лиценцом за
пројектовање 300 и лиценцом за
извођење 400.
Наведени запослени морају бити у
радном односу код понуђача на
неодређено или одређено време, пре
објављивања позива за подношење
понуда за ову јавну набавку

8 Да понуђач располаже довољним

техничким капацитетом -као
власник, закупац или корисник по
другом основу, и то са:
-100м² пословног простора,
-300 м² магацинског простора,
-ровокопач – 1 ком.,
-гарнитура за аутогено заваривање
(манометри, цеви, боце) – 3 ком.,
-апарат за електролучно заваривање
3 ком.,
-доставно возило за превоз радника,
алат и материјал – 2 ком. и
-камион кипер од 5 м³ – 1 ком.

Кадровски капацитет за укупан број запослених радника
се доказује досатвљјањем БОН- ЈН обрасца из кога се
види да понуђач поседује тражени број радника.
- за тражене раднике као доказ се доставља фотокопија
М-3А или М-А образац, из којих се види да је радник
пријављен на обавезно социјално осигурање.
- фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске
коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања
понуда (за запослене са високом стручном спремом и
лиценцама)
- фотокопије атеста-лиценци за вариоце
Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се
могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови
капацитети ће се посматрати збирно приликом
оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази
о испуњености услова морају доставити за све чланове
групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а
Образац 3 – Кадровски капацитет се фотокопира и сваки
члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира,
потписује и доставља у склопу заједничке понуде).
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем,
понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док
подизвођачи то нису у обавези
Образац Технички капацитет (Образац 4), са
доказима:
- за пословни простор: фотокопију власничког листа,
извода из земљишних књига, купопродајног уговора
(уколико је понуђач у својству власника простора) или
важећих уговора о закупу или коришћењу (уколико је
понуђач у својству закупца или корисника). Документ
који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту
јавног отварања понуда;
- за возила: фотокопије саобраћајних дозвола (или
потврде о регистрацији возила) и фотокопију уговора о
лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) уговора о
закупу, коришћењу возила или пословно – техничкој
сарадњи. Документ који се прилаже као доказ мора бити
важећи у моменту јавног отварања понуда
- за осталу опрему и машине: фотокопије
књиговодствене картице основних средстава, пописне
листе са стањем на дан 31.12.2013. године (са јасно
назначеним позицијама на којима се налази предметна
опрема и машине – маркером, оловком или на неки други
начин), фотокопије уговора о набавци опреме,
фотокопије уговора о закупу или лизингу, фотокопије
фактура по којима је набавка опреме извршена или
слично (ови докази ће се прихватити и за пословни
простор и за возила).
Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се
могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови
капацитети ће се посматрати збирно приликом
оцењивања испуњености услова, у ком случају се докази
о испуњености услова морају доставити за све чланове
групе понуђача који услове заједнички испуњавају, а
Образац 4 – Технички капацитет се фотокопира и сваки
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9 Да понуђач има уведене стандарде
ISO 9001 ; ISO 18001 i ISO14001

члан групе понуђача га одвојено попуњава, печатира,
потписује и доставља у склопу заједничке понуде.
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем,
понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док
подизвођачи то нису у обавези
Као доказ, понуђач доставља фотокопију сертификата
о испуњености стандарда ISO 9001; ISO 18001 i
ISO14001
Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту
отварања понуда, у противном понуђач мора доставити
потврду надлежног сертификационог тела да је поступак
сертификације или ресертификације у току.
Уколико је сертификат у целости на страном језику,
поред тога треба доставити и превод на српски језик,
оверен од стране судског тумача.
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов
испуњавају заједнички (кумулативно), а ако понуду
поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач
(поред понуђача) мора имати уведен стандард ISO 9001;
ISO 18001 i ISO14001

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 1 ДО 12
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Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 5)
Понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке
спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и
да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за сваку врсту радова, унесе у Образац
понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом), за сваки од наведених врста радова. У
случају подношења заједничке понуде, образац истовремено ( у једном примерку) потписују и
печатирају сви чланови групе понуђача
Образац изјаве о независној понуди (Образац 6)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 7)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 8).
У случају подношења заједничке понуде, Iзјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац трошкова припреме понуде (Образац 9)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде.
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом.
Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца (Образац 10)
Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у објекат Наручиоца
који је наведен у конкурсној документацији - техничкој спецификацији. О извршеном увиду се
сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице
Наручиоца. Понуда понуђача који није извршио увид у објекат наручиоца или није доставио
записник о извршеном у виду, биће сматрана неприхватљивим.
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У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача могу обићи објекат и у
оквиру заједничке понуде достављају попуњен, потписан и оверен печатом Записник од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач мора самостално обићи наведени
објекат Наручиоца и доставити попуњен, печатиран и потписан Записник.
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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
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у
табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси
збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке-структуре цене, за
сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за све радове), без
и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци
свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у
једном примерку) потписују и печатирају.
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: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – грађевинско – занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића
број 33 у Београду , ЈНМВ бр 12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.9.2014 до 12
часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана
01.07.2013. године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана –
02.07.2013. године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други
дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико
последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради,
рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак,
уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).
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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.
Понуђач је у обавези да попуни МОДЕЛ УГОВОРА, парафира све стране, овери
печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе модела
уговора.

Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 10, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу
са упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној
документацији, и то:
1 Финансијски капацитет (Образац 1),
2. Пословни капацитет – референтна листа (Образац 2), са потврдама
референтних наручилаца (Образац ОП 1),
3 Кадровски капацитет (Образац 3),
4 Технички капацитет (Образац 4),
5 Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 5),
6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6),
7. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 7),
8. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 8).
9. Трошкови припреме понуде (Образац 9) и
10. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца (Образац 10)
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – грађевинско занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду, ЈНМВ бр. 12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

15

„Допуна понуде за јавну набавку - грађевинско занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду, ЈНМВ бр. 12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - грађевинско занатски радови у помоћном
дворишном објекту 2 Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду, ЈНМВ бр. 12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - грађевинско занатски радови у
помоћном дворишном објекту 2 Архива Југославије у улици Васе Пелагића
број 33 у Београду, ЈНМВ бр.12/2014 - 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.
5. 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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са датим упутством
како се доказује испуњеност тих 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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање вршити према следећој динамици:
1) аванс до 40% од уговорене вредности радова, по потписивању
уговора и
2) остатак по привременим ситуацијама сходно реализацији радова и
коначном обрачуну и извршеној примопредаји уговорених радова.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од достављања фактуре/привремене
ситуације/коначног обрачуна, оверених од стране овлашћеног лица Понуђача и
Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс преко 40% од уговорене вредности
радова.
8.2. 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧIН 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 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.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
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.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу оригинал
писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврећај
авансног плаћања, добро извршење посла и за отклањање недостатака у
гарантном року, плативе на први позив, обавезујућег карактера за банку. Писмо не
сме имати садржину која се односи на политику банке и нарочито одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да пре
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу:
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за поврећај авансног
плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса и
са роком важности најмање 15 дана дужим од потписивања записника о
примопредаји изведених радова (гласи на Архив Југославије);
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
вредности уговорене цене предметних услуга, чија важност мора бити
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најмање 30 дана дужа од истека важности уговора. Поднета банкарска
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора и
- неопозиву и безусловну гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року, плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока (гласи на корисника – Архив Југославије).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
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-мail jelena.v@arhivyu.rs 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, ЈНМВ бр.12/2014.
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.
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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.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17.

ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде на прописаном обтасцу достави изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
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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. (oбразац 9 дат је у поглављу VII конкурсне документације).
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-мail jelena.v@arhivyu.rs 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 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 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. 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.
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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
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку грађевинско
занатских радова у помоћном дворишном објекту 2, у комплексу Архива
Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈНМВ број 12/2014
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-мail):
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) ЦЕНА
Р.бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Мера

Количина

1

Изједначавање површине зидова на
местима неједнаке дебљине, поправка се
ради од два слоја лепка и мрежице
Обрачун се врши по м2
Скидање постојеће термоизололације блата са сламом са дасака
Рушење зидова од пуне опеке око
ослонаца постојећих тавањача, да би се
извело обострано ојачање од дрвене грађе.
Обрачун по м1
Демонтажа старих трулих дасака преко
постојећих тавањача

м2

110.00

м2

120.00

м1

30.00

м2

120.00

м3

1.80

м3

3.00

м2

120.00

Набавка и постављање термоизолације минерална вуна д=10цм на местима где је
замењена нова даска или на местима где је
оштећена
или
недостаје
постојећа
термоизолација
Обрачун се врши по м2

м2

250.00

9

Ручни утовар шута у возило и одвоз на
градску депонију удаљену до 15км

м3

40.00

10

Набавка и израда против пожарног зида
Ф90, на месту одређеног у пројекту ПП
заштите
Зид се састоји од:
пуна опека д=12цм у продужном малтеру
АБ серклаж на висини х=2,50м од пода
Обрачун заједно са серклажом (бетон и
арматура) по м2, за дебљину д=12цм

м2

80.00

Малтерисање зида од пуне опеке д=12цм
продужним малтером

м2

80.00

2
3

4
5

Ојачање
постојећеих
трулих
и
деформисаних
тавањача
фоснама
обострано око дотрајале дрвене плафонске
конструкције греда
обрачун по м3

6

Зазиђивање отвора око ослонаца тавањача,
након ојачавања истих.

7
8

11

Обрачун по м3
Подашчавање плафона новим даскама
преко санираних тавањача

Цена

Укупна
цена РСД
без ПДВа
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12

13

14

15
16

17

18
19
20

23
24

Набавка и постављање противпожарног
плафона Ф90 са обе стране против
пожарног зида у ширини по 1.60м, од гипс
картонских плоча;плоче поставити испод
кровног покривача од лима.
Набавка и постављање поцинковане цеви
за хидрантску инсталацију
Ø 65
Ø 50
Израда
шахта за испусни вентил
хидранта, дим 1,5x1,5м дубине 1,0м(ископ
земље, бетонирање зидова у оплати,
израда И монтажа арматуре).
Обрачун по ком
Облагање зидова WЦ-а влагоотпорним
гипс картон плочама на погаче
Померање отвора за врата на WЦ-у.
штемовање
дозиђивање
Демонтажа-рушење зида од опеке између
дрвених греда уз саму даску дим око
97x22x29цм због јављача пожара у
спуштеном плафону
Зазиђивање отвора, између греда уз даску,
на фасадним зидовима дим
Набавка и монтажа противпожарних
ревизија
Ф90
у
спуштеном
плафону;димензије ревизија су 20x20см.
Израда отвора дим. 20X20см у спуштеном
плафону
од
гипс
картонских
плоча(двоструке плоче) за монтажу против
пожарних ревизија, заједно са потребним
материјалом.
Крплење рупа од ел. дозни које се укидају
Крпљење рупа у плафону после полагања
каблова за расвету на улазном трему
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Набавка и израда опшивке у крову од
лима, око штапног громобрана
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Набавка и израда опшивке
око
вентилационе главе Ø 100
Подашчавање дела таванице, где то није
предвиђено пројектом (испод дрвених
решетки)
Рушење, разбијање и поново бетонирање
дела тротоара на местима проласка
инсталација
Демонтажа постојећих врата

25
26
27

м2

37.00

м
м

36.00
63.00

ком

1.00

м2

25.00

м
м

2.00
2.00

ком

32.00

м

45.00

ком.

7

ком.
ком

7
60.00

ком

6.00

ком

2

ком

1

м2

40.00

ком
ком

10.00
6.00

27

28
29

30
31
32

Обрада шпалетни после демонтаже врата,
ширина обраде је д=29цм
Демонтажа
постојећег
дрвеног
надвратника, израда и монтажа новог од
челичних профила са рабицирањем ( три
отвора).
Облагање носача штапног громобрана кроз
просотрију од гипс картонских плоча Ф30
Ојачавање иструлеле дрвене решетке са
израдом ослонаца.Обрачун по м1 решетке
Набавка и наношење епоксидног премаза
д=3мм,
преко
постојеће
цементне
кошуљице,
са
свим
потребним
предрадњама.
СВЕ УКУПНО

м

60.00

м

7.65

м

7.00

м1

10.50

м2

10.8

III – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: аванс _____ % од уговорене вредности
радова, одмах по потписивању уговора и _____ % од уговорене вредности по
привременим ситуацијама сходно реализацији радова и коначном обрачуну и
извршеној примопредаји уговорених радова.
IV – РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА (у данима): ____________________________________
V – РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
(у данима и не може бити краћи од 30 дана): _____________________

У _______________
______ 2014. године

ПОНУЂАЧ

М. П.

__________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних
података ( у табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац
понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавкеструктурe цене, за сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена
за све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац
се уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа Миладин Милошевић, в.д.
директора (у даљем тексту: Наручилац радова) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________ ,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________ ,
кога заступа ______________________________________(у даљем тексту: Извођач
радова).
Основ уговора:
ЈН Број 12/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2014. године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац радова уступа а Извођач радова прихвата обавезу да, у складу са
пројектном документацијом и упутствима Наручиоца радова, изведе грађевинско
занатске радове у помоћном дворишном објекту 2 у комплексу Архива Југославије
у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, у свему према Понуди Извођача радова
број ____________ од _______.2014.године, која чини саставни део овог уговора.
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да све радове из овог уговора и прихваћене
понуде из члана 1. овог уговора изведе у року од ______ дана, рачунајући од дана
увођења у посао.
У случају да због околности без кривице Извођача радова дође до прекида,
односно објективне немогућности извођења уговорених радова, Извођач радова
има право на продужење рока из става 1. овог члана сразмерно времену у коме је
био спречен да изводи радове.

29

Извођач радова ће пре почетка извођења радова утврдити динамику
извођења радова, у сагласности са Наручиоцем радова.
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
Члан 3.
Уговорне стране констатују да Давалац услуге поседује Сертификат ИСО
9001, ИСО 18001 и ИСО 14001.
Члан 4.
Извођач радова преузима обавезу да набави и допреми на место извођења
радова сав потребан материјал, опрему и алат, као и да обезбеди стручне и помоћне
раднике који су спремни и квалификовани да квалитетно изведу уговорене радове.
Уграђени материјали и опрема морају бити стандарног квалитета који
осигурава пуну функцију објекта и инсталација и атестирани су од стране
специјализоване организације регистроване за ту делатност.
Извођач радова одговара Наручиоцу радова за квалитет употребљеног
материјала и за квалитет изведених радова без обзира да ли их је изводио
непосредно или преко подизвођача кога је ангажовао.
Извођач радова преузима обавезу да радове који су предмет овог уговора
изведе у складу са важећим прописим за овакву врсту радова, техничким
стандардима и добрим пословним обичајима.
ЦЕНА
Члан 5.
Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова на име утрошеног
материјала, транспортних трошкова и накнаде за рад исплати укупну цену, која је
одређена понудом Извођача радова из члана 1. овог уговора, у износу од _________
динара (словима: __________________________________________________), без
урачунатог пореза на додатну вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања овог
уговора.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити према следећој
динамици:
1)_____ % аванса одмах по потписивању уговора и
2)_____ % по привременим ситуацијама сходно реализацији радова и
коначном обрачуну и извршеној примопредаји уговорених радова.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од достављања фактуре, оверене
од стране овлашћеног лица Наручиоца.
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ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Извођач радова гарантује квалитет изведених радова и испоручене опреме и
обавезује се да без одлагања, о свом трошку, у гарантном року отклони сваки квар
или изврши замену опреме, који није последица неправилног руковања од стране
Наручиоца радова, и то: гарантни рок за изведене радове __________ године,
рачунајући од дана завршетка радова и извршене провере функционалности
уграђене опреме и инсталација.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 8.
Место извршења радова је помоћни објекат Наручиоца у Београду, улица
Васе Пелагића број 33.
Сматра се да је Извођач радова уведен у посао када Наручилац радова
испуни следеће обавезе:
-преда Извођачу радова слободан простор за извођене радова;
-преда Извођачу радова сву потребну техничку документацију и
-обезбеди вршење стручног надзора над извођењем уговорених радова у
складу са важећим прописима.
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 9.
Поред обвеза предвиђених важећим законским и другим прописима и
техничким стандардима у овој области, Извођач радова се посебно обавезује:
- да одреди одговорног извођача радова који руководи извођењем радова;
- да радове изведе стручно и према одредбама овог уговора;
- да угради квалитетан материјал и опрему који одговарају прописаним
стандардима;
- да предузме све потребне мере за сигурност радова, односно да организује и
обезбеди место извођења радова - градилиште тако да радовима и
организацијом градилишта не буду угрожени или доведени у опасност
радници који изводе радове и материјал на градилишту, запослени код
Наручиоца радова, суседни објекти и трећа лица;
- да предузима мере безбедности и здравља на раду у складу са важећим
прописима и нормативима;
- да приликом извођења уговорених радова предузима адекватне мере
заштите од пожара и друге потребне мере превентивно-техничке заштите,
безбедности и здравља на раду и да обезбеди да извршиоци ових радова
поштују мере и нормативе заштите од пожара и превентивно-техничке
заштите у објектима Наручиоца који су предмет овог уговора..
У случају да Извођач радова не изврши преузете обавезе, односно у случају
било каквих пропуста, у организовању градилишта и спровођењу мера из става 1.
овог члана, преузима потпуну одговорност по том основу.
31

Члан 10.
Уколико Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у уговореном
року, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца радова, нити
услед дејства више силе, Наручилац радова има право да за сваки дан закашњења
наплати пенале у износу од 0,2% од укупне уговорене вредности радова, с тим да
укупни износ пенала не може прећи 5% укупне уговорене вредности радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Уговорне стране констатују да је Извођач радова истовремено са
потписивањем овог уговора доставио Наручиоцу радова:
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за поврећај авансног плаћања,
плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса и са роком
важности најмање 15 дана дужим од потписивања записника о примопредаји
изведених радова (гласи на Архив Југославије);
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора
и са роком важности 60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова
(гласи на корисника - Архив Југославије) и
- неопозиву и безусловну гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року, плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности
уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока
(гласи на корисника – Архив Југославије).
КЊИГА ИНСПЕКЦИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
И ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА
Члан 12.
Извођач радова се обавезује да обезбеди и води књигу инспекције и
грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге
инспекције и грађевинског дневника (“Службени гласник РС”, бр. 105/2003), као и
грађевинску књигу за све радове у два примерка, као и да обезбеди да податке који
се уносе у књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу оверавају
својим потписом и печатом одговорни извођачи радова.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да није дозвољено једнострано прекорачење
обима и цене уговорених радова, њихове структуре, уговорених услова или других
уговорнених права и обавеза.
Извођач радова не може захтевати исплату за накнадне радове, ако их је
извршио без сагласности Наручиоца радова..
Измене и допуне овог уговора добијају правну снагу искључиво ако су
писмено уговорене и правно ваљано потписане од обе уговорне стране.
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ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Извођач радова и Наручилац радова извршиће записнички примопредају и
коначан обрачун свих изведених радова.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Наручилац радова може раскинути овај уговор и пре уговореног рока:
- ако се Извођач радова не придржава уговорених обавеза,
- ако Извођач радова не ради како треба у складу са одредбама овог уговора,
- ако се не придржава рока за извршење уговорених радова.
У случајевима из става 1. овог члана, Наручилац радова ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла и може тражити да му Извођач
радова накнади причињену штету.
Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове
решавају споразумно, у противном утврђује се надлежност суда у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан. 18.
Овај уговор ступа на снагу када га у истоветном тексту потпушу обе
уговорне стране и сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка
за сваку уговорну страну, од којих сваки за себе представља оригинал.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
________________

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА
Миладин Милошевић, в.д. директора
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VIII. ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ
ДОСТАВЉА НА ОБРАСЦИМА ОД 1-10
Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 10, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу
са упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној
документацији, и то:
1 Финансијски капацитет (Образац 1),
2. Пословни капацитет – референтна листа (Образац 2), са
референтних наручилаца (Образац ОП 1),

потврдама

3 Кадровски капацитет (Образац 3),
4 Технички капацитет (Образац 4),
5 Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 5),
6. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6),
7. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН

(Образац 7),

8. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 8).
9. Трошкови припреме понуде (Образац 9) и
10. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца (Образац 10)
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Образац 1
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Приход од продаје (позиција
АОП 202 из Биланса
успеха) без ПДV-а

ПЕРИОД

у 2011. години
у 2012. години
у 2013. години
УКУПАН ПРИХОД ЗА ПРЕТХОДНЕ ТРИ
ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ:

Напомена: Укупан приход (позиција АОП 202 из Биланса успеха) доказује се увидом
у биланс успеха који је понуђач обавезан да достави у оквиру своје понуде.
Уз овај образац (попуњен, печатиран и потписан), доставити и доказе наведене
под тачком 5 поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и минимални финансијски
капацитет који понуђач мора да задовољава.
Уколико понуду поднесе група понуђача, укупни приходи од продаје се сабирају и
посматрају збирно приликом оцењивања испуњености услова.
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално
испуњавати овај услов, и доставити доказ о томе.

Датум:
__________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
___________________________
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Образац 2
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

р.бр

Назив референтног
клијента / наручиоца

Врста пружених
услуга у
претходне три
године

Број и датум
уговора или
фактура на основу
којих су услуге
пружане

Вредност
пружених услуга
(дин. без ПДВ-а)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УКУПНО:
Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из
тачке 6 поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност пружених услуга, у
претходне три године, посматрано од објављивања позива за подношење понуда
уназад (тј. у периоду од 9.4.2011. - 9.4.2014.), коју захтева наручилац.
За сваку референцу наведену у Обрасцу 2 Пословни капацитет - Референтна
листа, доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац
ОП 1 (на следећој страни) - потврду референтног наручиоца.
У случају потребе, образац копирати.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
________________________

36

Образац ОП 1
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да нам је Добављач __________________________________
(назив Добављача), из _____________________________ (седиште Добављача),
током (или у периоду од – до) ___________________________________. године,
извршио радове _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(назив-врста извршених радова) у укупној вредности од _______________________
(словима:______________________________________________________________ )
динара без ПДВ-а, а по основу уговора / фактура бр. ________________________,
од _______________________________.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив
Добављача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке грађевинско
занатских радова у помоћном дворишном објекту 2 Архива Југославије у улици
Васе Пелагића број 33 у Београду , број 12/2014, и у друге сврхе се не може
користити.
Место:___________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
Наручилац – Клијент
____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-клијенте
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Образац 3
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Списак и квалификациона структура радника
Р.бр.

Име и презиме радника

Радно место у
систематизацији

Стручна спрема

Лиценца / атест

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

38

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7
поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да
располаже.
У случају потребе, образац фотокопирати.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
_______________________
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Образац 4
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Спецификација пословног простора, возила, основних средстава, машина и осталих
средстава за рад, која су релевантна и која могу бити коришћена за извршење
уговорних обавеза насталих по основу јавне набавке број 12/2014
Минимална
захтевана количина
/ површина

Назив

р.бр.

1

Пословни простор

100 м2

2

Магацински простор

300 м2

3

Ровокопач

1 ком.

4

Гарнитура за аутогено
заваривање (манометри, цеви,
боце)

3 ком.

5

Апарат за електролучно
заваривање 375-400А

3 ком.

6

Доставно бозило са кабином за
превоз радника, алат и
материјал

2 ком.

7

Камион кипер од 5 м³

1 ком.

Врста приложеног доказа
(позиција у пописној
листи, број уговора,
фактуре или сл.)

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 8
поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, у оквиру које је наведен и минимални технички капацитет којим понуђач
мора да располаже.
У случају потребе, образац фотокопирати.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
________________________
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Obrazac 5
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Р.бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Мера

Количина

1

Изједначавање површине зидова на
местима неједнаке дебљине, поправка се
ради од два слоја лепка и мрежице
Обрачун се врши по м2
Скидање постојеће термоизололације блата са сламом са дасака
Рушење зидова од пуне опеке око
ослонаца постојећих тавањача, да би се
извело обострано ојачање од дрвене грађе.
Обрачун по м1
Демонтажа старих трулих дасака преко
постојећих тавањача

м2

110.00

м2

120.00

м1

30.00

м2

120.00

м3

1.80

м3

3.00

м2

120.00

Набавка и постављање термоизолације минерална вуна д=10цм на местима где је
замењена нова даска или на местима где је
оштећена
или
недостаје
постојећа
термоизолација
Обрачун се врши по м2

м2

250.00

9

Ручни утовар шута у возило и одвоз на
градску депонију удаљену до 15км

м3

40.00

10

Набавка и израда против пожарног зида
Ф90, на месту одређеног у пројекту ПП
заштите
Зид се састоји од:
пуна опека д=12цм у продужном малтеру
АБ серклаж на висини х=2,50м од пода

2
3

4
5

Ојачање
постојећеих
трулих
и
деформисаних
тавањача
фоснама
обострано око дотрајале дрвене плафонске
конструкције греда
обрачун по м3

6

Зазиђивање отвора око ослонаца тавањача,
након ојачавања истих.

7
8

Обрачун по м3
Подашчавање плафона новим даскама
преко санираних тавањача

Јединична
цена

Укупна
цена РСД
без ПДВа
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11
12

13

14

15
16

17

18
19
20

23
24

Обрачун заједно са серклажом (бетон и
арматура) по м2, за дебљину д=12цм

м2

80.00

Малтерисање зида од пуне опеке д=12цм
продужним малтером

м2

80.00

м2

37.00

м
м

36.00
63.00

ком

1.00

м2

25.00

м
м

2.00
2.00

ком

32.00

м

45.00

ком.

7

ком.
ком

7
60.00

ком

6.00

ком

2

ком

1

м2

40.00

Набавка и постављање противпожарног
плафона Ф90 са обе стране против
пожарног зида у ширини по 1.60м, од гипс
картонских плоча;плоче поставити испод
кровног покривача од лима.
Набавка и постављање поцинковане цеви
за хидрантску инсталацију
Ø 65
Ø 50
Израда
шахта за испусни вентил
хидранта, дим 1,5x1,5м дубине 1,0м(ископ
земље, бетонирање зидова у оплати,
израда И монтажа арматуре).
Обрачун по ком
Облагање зидова WЦ-а влагоотпорним
гипс картон плочама на погаче
Померање отвора за врата на WЦ-у.
штемовање
дозиђивање
Демонтажа-рушење зида од опеке између
дрвених греда уз саму даску дим око
97x22x29цм због јављача пожара у
спуштеном плафону
Зазиђивање отвора, између греда уз даску,
на фасадним зидовима дим
Набавка и монтажа противпожарних
ревизија
Ф90
у
спуштеном
плафону;димензије ревизија су 20x20см.
Израда отвора дим. 20X20см у спуштеном
плафону
од
гипс
картонских
плоча(двоструке плоче) за монтажу против
пожарних ревизија, заједно са потребним
материјалом.
Крплење рупа од ел. дозни које се укидају
Крпљење рупа у плафону после полагања
каблова за расвету на улазном трему

23

Набавка и израда опшивке у крову од
лима, око штапног громобрана

24

Набавка и израда опшивке
око
вентилационе главе Ø 100
Подашчавање дела таванице, где то није
предвиђено пројектом (испод дрвених

25
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решетки)
26
27
28
29

30
31
32

Рушење, разбијање и поново бетонирање
дела тротоара на местима проласка
инсталација
Демонтажа постојећих врата
Обрада шпалетни после демонтаже врата,
ширина обраде је д=29цм
Демонтажа
постојећег
дрвеног
надвратника, израда и монтажа новог од
челичних профила са рабицирањем ( три
отвора).
Облагање носача штапног громобрана кроз
просотрију од гипс картонских плоча Ф30
Ојачавање иструлеле дрвене решетке са
израдом ослонаца.Обрачун по м1 решетке
Набавка и наношење епоксидног премаза
д=3мм,
преко
постојеће
цементне
кошуљице,
са
свим
потребним
предрадњама.
СВЕ УКУПНО

Датум:
__________________

Печат:

ком
ком

10.00
6.00

м

60.00

м

7.65

м

7.00

м1

10.50

м2

10.8

Потпис одговорног лица:
___________________________
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Образац 6

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје се:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке грађевинско занатских радова у помоћном дворишном
објекту 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду., бр 12/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача]
је, при састављању своје понуде у поступку јавне набавке грађевинско занатских
радова у помоћном дворишном објекту 2, у комплексу Архива Југославије у улици
Васе Пелагића број 33 у Београду. бр. 12/2014, поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантује 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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Образац 8

ИЗЈАВА
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________,
из ___________________________, се обавезује да ће, истовремено са
потписивањем додељеног уговора о јавној набавци грађевинско занатских радова у
помоћном дворишном објекту 2, у комплексу Архива Југославије у улици Васе
Пелагића број 33 у Београду, бр. 12/2014,
доставити Наручиоцу средства
финансијског обезбеђења која су предвиђена Конкурсном документацијом и
Уговором, и то:
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за поврећај авансног
плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса и
са роком важности најмање 15 дана дужим од потписивања записника о
примопредаји изведених радова (гласи на Архив Југославије);
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора
и са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова
(гласи на корисника - Архив Југославије) и
- неопозиву и безусловну гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року, плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока (гласи на корисника – Архив Југославије).

У ________________,
_______________2014.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
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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Образац 9
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
_______________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 12/2014, 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 ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Датум
________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Образац 10
ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА
Записник је сачињен између:
1. Овлашћеног лица Понуђача
__________________________________________________ (назив и адреса
понуђача), _________________________________(име и презиме овлашћеног
лица понуђача), ЈМБГ _____________________________ и
2. Представника Наручиоца __________________________________ (име и
презиме овлашћеног лица Наручиоца).
Овлашћено лице понуђача извршило је увид у помоћни објекат 2 Наручиоца , чији
су грађевинско занатски радови предмет јавне набавке број 12/2014 , у улици Васе
Пелагића бр.33 у Београду , дана ______________________ (датум вршења увида),
у времену од __________ до _________ часова (време вршења увида).
У Београду________ 2014. године

Овлашћено лице Понуђача:

Овлашћено лице Наручиоца:

__________________________

__________________________

Печат Понуђача

Печат Наручиоца

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Записник мора бити
потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен
печатом.
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