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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06/16 , 404-325
/2016-07 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 06/16, 404-325/2016-07,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВИ НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРИЛА „В“ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
СМЕДЕРЕВО

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци - страна 3/51

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок
извршења – страна 3/51

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова – страна 8/51

IV

Упутство понуђачима како се доказује испуњеност услова – 11/51

V

Образац понуде са осталим обрасцима – 17/51

VI

Модел уговора – 35/51

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду – 44/51
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предмет јавне набавке број 06/16 је инвестиционо одржавању крила „В“ објекта Градске
управе Смедерево.
Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је 45262900 - Радови на
балконима, 45261221- Бојење крова, 45261320 - Радови на постављању олука.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА

1. Врста, количина и опис радова
Детаљан опис радова по позицијама, врастама као и количинама дат је у делу Конкурсне
документације који се односи на Образац структуре цене, са упутством како да се попуни.

2. Рок за извођење радова
Рок извођења радова је не дуже од 10 календарских дана од дана увођења у посао од стране
надзорног органа.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
радова на инвестиционом одржавању крила „В“
објекта Градске управе Смедерево

На крилу „В“објекта Градске управе Смедерево заменити дотрајале фасадне и кровне
лимене опшивке од бојеног поцинкованог лима новим опшивкама од пластифицираног лима
у боји коју одреди Инвеститор.
Планира се замена лежећих олука,смештених у мансардном крову на месту промене
нагиба кровни равни и замена свих олучних вертикала . Положај олучних вертикала и њених
носача прилагодити новопостављеној фасадној облози од стиропора д=10цм, што
подразумева додавање „С“ кривина за скретање уз нову фасаду заједно са неопходним
просецањем дрвене опшивке стрехе ради правилног везивања хоризонтале и вертикале
,израду и уградњу нових водоскупљача , додавање нових штуцни кроз таванице тј.балконске
плоче ,уз претходно проширивање постојећих продора кроз плоче и накнадно заптивање
старих продора .
Обзиром да се израдом фасадне облоге повећала ширина шпалетни тј.
солбанака,неопходна је израда и уградња нових солбанака као и осталих зидних опшивки и
окапнице на тераси, а све у циљу прописне заштите фасаде од атмосферилија.
Мансардни кров објекта је покривен равним фалцованим лимом у браон боји и због
корозије и промене боје фасаде, предвиђа се бојење кровних равни новом бојом за метал у
тону нове фасаде, уз адекватну припрему подлоге.
Стреха испод мансардног крова, обложена дрвеном ламперијом бојеном садолином,
боји се одговарајућом бојом за дрво уз претходну припрему подлоге.
Планира се замена ограда на терасама новим оградама од алуминијумских профила ,
прописне висине, са адекватним анкеровањем за конструкцију.
На горњој тераси извршити замену сливника (2 комада) и одводних лула , са
минималним обимом радова који подразумевају правилну везу и заптивање свих састава тј.
гарантују водонепропусност.Тренутно се не планира замена керамике на овој тераси.
Завршна обрада доње терасе је терацо сумњиве структуре и вододржљивости, те се
планира извођење флексибилне цементне хидроизолације преко које се директно поставља
гранитна керамика на адекватном лепку, са истовременом обрадом холкера.По рубу терасе
поставити лимену окапницу.

Планирају се радови на улазним надстрешницама (три комада) ,у циљу естетског
обликовања и прилагођавања постојећим фасадама и побољшања услова коришћења.
Потребно je разрадити приложено идејно решење, и извести радове у свему по захтеву
Инвеститора. Основни је захтев повећање габарита (масивности) постојећих армиранобетонских надстрешних плоча и носећих стубова и њихова обрада у стилу нових фасада.
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Предлаже се израда лаке челичне подконструкције, ослоњене на постојећу
конструкцију, којом се формира скривени двоводни кров (са падирањем ка олучним
вертикалама које се постављају уз АБ стубове и сакривају новом фасадном облогом) са
ивичним атикама знатног габарита: ширину прилагодити димензијама АБ греде на коју се
ослања, а висину фасадним елементима објекта (гредама и отворима). Димензије стубова
такође „повећати“
челичном подконструкцијом од кутијастих профила. Челичну
конструкцију надстершнице и стубова обложити ОСБ плочама преко којих се лепе и типлују
плоче стиродура д=2цм , обрађују лепком и мрежицом и финално боје пластичним малтером
гранулације 1,5мм -у стилу и боји фасаде. Стубови се, пре завршне обраде, додатно обрађују
плочама стиродура д=2цм ради формирања канелура. Све ивице ојачати профилима.Кров
покрити пластифицираним лимом у боји коју одреди Инвеститор.

Главна улазна надстрешница се додатно декорише: плафон и део чеоне атике се
завршно обрађује кулијеом у тону који одреди Инвеститор; на чеоној атици поставити
светлећи натпис а у плафону надстрешне плоче и канелурама стубова предвидети
декоративну лед расвету.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Напомене: Технички опис радова понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да се слаже са условима и начином извођења радова који једефинисан у Техничком опису радова.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Технички опис
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 Технички опис.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

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:

1.1.

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 (у овом случају се не захтева) ;
5) Понуђачи су дужни да при састављању понуда изричито наведу да су поштовали
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.
Начин доказивања: Изјава (образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН).

-ДОДАТНИ УСЛОВИ1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, и
то:

1.

Финансијски капацитет:

- понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, ако је у претходне две
обрачунске године (2014. и 2015. година) остварио пословни приход у минималном износу од
10.000.000,00 динара.
Доказ:
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре и који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне две обрачунске године (2014 и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни
подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за
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2015. годину, који мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача ( директора
или законског застпуника).
- да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда у
предметном поступку није био ни један дан у блокади.

Доказ:
- потврда о ликвидности коју издаје Народна банке Србије – Дирекција за регистре и
принудну наплату о броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-подизвођач – код понуђача са подизвођачем;
-сви чланови групе понуђача – код групе понуђача;

2. Пословни капацитет:
Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 2 обрачунске
године (2014. и 2015. година) изводио грађевинске радове на пословним или стамбено –
пословним или стамбеним објектима , на најмање три објекта.
Доказ пословног капацитета ( референца):
- Списак реализованих уговора на радовима који су изведени на пословним или стамбено –
пословним или стамбеним објектима, у предходне 2 године , на најмање три објекта. Списак
реализованих уговора дати на обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који су
понуђачи дужни да попуне.
- Копије Уговора са потврдом која је издата, потписана и печатирана од стране наручиоца да су
радови на пословним или стамбено – пословним или стамбеним објектима изведени у
претходне две године. Понуђач ће потврду наручиоца о овим радовима у претходне 2 године,
дати у форми Потврде наручиоца, која се се налази као образац у оквиру ове конкурсне
документације.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-понуђач са подизвођачем (сабира им се) – код понуђача са подизвођачем;
-група понуђача (сабира им се) – код групе понуђача.
3. Кадровски капацитет:
- Ангажовање најмање 10 радника који морају имати квалификације неопходне за
извршење послова и радова који су предмет ове јавне набавке (основ радног ангажовања може
бити радни однос који може бити на неодређено или одређено време, или ако радници нису у
радном односу код понуђача, он их може ангажовати путем уговора о делу или уговора о
обављању привремених и повремених послова).
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Ангажовање инжењера са лиценцама Инжењерске коморе Србије - ИКС (лиценца и потврда
ИКС да је важећа), који може бити код понуђача у радном односу или ангажован путем
уговора о делу или ангажован путем уговора о обављању привремених и повремених послова
и то:
o

одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова
(лиценца 410 или 411);

Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
Заједничке понуде: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови
групе понуђача заједно;
Понуде са подизвођачима: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају
понуђач и подизвођачи заједно.

Докази за кадровски капацитет:
За ангажоване раднике се доставља:
- фотокопија обрасца МА (у случају да је основ радног ангажовања радни однос –
неодређено или одређено време) или
- фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
послова (у случају да нису у радном односу код понуђача);

За ангажованог инжењера са лиценцом ИКС, доставља се :
- фотокопија обрасца МА (у случају да је основ радног ангажовања радни однос –
неодређено или одређено време) или
- фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
послова (у случају да нису у радном односу код понуђача);
- фотокопије лиценци ИКС;
- фотокопија потврде о важењу лиценци ИКС издата у складу са чланом 75. Статута
ИКС, а која су важеће на дан отварања понуда.
Овај доказ подноси понуђач који наступа самостално, а у случају подношења понуде са
подизвођачем или заједничке понуде, овај услов испуњавају заједно.
Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе место извођења радова и
изврши увид у исту, као и да потпише изјаву о обиласку места извођења радова која се се
налази као образац у оквиру ове конкурсне документације. Потписана изјава о обиласку
локације саставни је део понуде сваког понуђача.
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу дан раније, а могућ је сваког
радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова.
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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.
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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних 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. 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.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач, коме је упућен захтев за достављање доказа из члана 75. ст. 1. ЗЈН у року од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то извод из регистра надлежног 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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да
од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
12/ 51
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености
обавезних услова , члан 75 ЗЈН), понуђач ће бити дужан да достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је ПРАВНО ЛИЦЕ,
доказује достављањем следећих доказа:
1)Извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
2)-УВЕРЕЊA ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ВИШЕГ СУДА У
БЕОГРАДУ, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованог криминала;
-УВЕРЕЊA ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, а којим се
потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда, доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за горе наведена кривична дела;
-ИЗВОДА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО УВЕРЕЊА НАДЛЕЖНЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту
рођења или месту пребивалишта), за законског заступника правног лица, да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Ако правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се доставља уверење из
казнене евиденције.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)Уверење Пореске управе Министраства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4)Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се
налази у конкурсној документацији; 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.
Понуђач који је ПРЕДУЗЕТНИК, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних услова
доказује достављањем следећих доказа:
1)Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
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2)Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
3)Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
4)Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се
налази у конкурсној документацији.
Понуђач који је ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних услова
доказује достављањем следећих доказа:
1)Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
2)Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а која се
налази у конкурсној документацији.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и то: Извод из АПР- а .
•
1)

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Финансијски капацитет

Доказ да је понуђач претходне две обрачунске године (2014. и 2015. година) остварио
пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара је
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- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре и који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне две обрачунске године (2014 и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни
подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за
2015. годину, који мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача ( директора
или законског застпуника).
Доказ да је понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда у предметном поступку није био ни један дан у блокади је:
- потврда о ликвидности коју издаје Народна банке Србије – Дирекција за регистре и

принудну наплату о броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-подизвођач – код понуђача са подизвођачем;
-сви чланови групе понуђача – код групе понуђача;

2. Пословни капацитет:
Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у
претходне 2 обрачунске године (2014. и 2015.) изводио грађевинске радове на пословним или
стамбено – пословним или стамбеним и то најмање 3 (три) објекта, је :
- Списак реализованих уговора о изведеним грађевинским радовима на пословним или
стамбено – пословним или стамбеним објектима у предходне 2 године, на најмање три
објекта. Списак реализованих уговора дати на обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, а који су понуђачи дужни да попуне.
- Копије Уговора са потврдом која је издата, потписана и печатирана од стране наручиоца о
изведеним грађевинским радовима на у претходне две године. Понуђач ће потврду наручиоца
о изведеним грађевинским радовима на пословним или стамбено – пословним или
стамбеним објектима, у предходне 2 године дати у форми Потврде наручиоца, која се се
налази као образац у оквиру ове конкурсне документације.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-понуђач са подизвођачем (сабира им се) – код понуђача са подизвођачем;
-група понуђача (сабира им се) – код групе понуђача.
3. Кадровски капацитет:
Доказ за ангажовање најмање 10 радника који морају имати квалификације неопходне за
извршење послова и радова који су предмет ове јавне набавке је:
-

фотокопија обрасца МА (у случају да је основ радног ангажовања радни однос –
неодређено или одређено време) или
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-

фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
послова (у случају да нису у радном односу код понуђача);

Доказ за ангажовање инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије – ИКС 410 или 411
(лиценца и потврда ИКС да је важећа), који може бити код понуђача у радном односу или
ангажован путем уговора о делу или ангажовани путем уговора о обављању привремених и
повремених послова је:
- фотокопија обрасца МА (у случају да је основ радног ангажовања радни однос –
неодређено или одређено време) или
- фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
послова (у случају да нису у радном односу код понуђача);
- фотокопије лиценци ИКС;
- фотокопија потврде о важењу лиценци ИКС издата у складу са чланом 75. Статута
ИКС, а која су важеће на дан отварања понуда.

Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
Заједничке понуде: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови
групе понуђача заједно;
Понуде са подизвођачима: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају
понуђач и подизвођачи заједно.

Овај доказ подноси понуђач који наступа самостално, а у случају подношења понуде са
подизвођачем или заједничке понуде, овај услов испуњавају заједно.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум на основу кога ће се вршити оцењивати понуде у складу са чланом 85. став 1
тачка 2 Закона о јавним набавкама је најнижа понуђена цена.
Приликом оцене понуда као релевнатна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.
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ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ понуђача ____________________________ за јавну набавку радова мале
вредности – радови на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта Градске управе
Смедерево, ј.н. број 06/16
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
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

1)

Назив учесника 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 РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
КРИЛА „В“ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО

Укупна цена без пдв-а

__________________________________

Укупна цена са пдв-ом

_________________________________

Рок и начин плаћања

________________________________

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

Рок важења понуде је 90 дана од дана
отварања понуда.

Гарантни период
_________________________________
Рок за завршетак радова не дуже од 10 дана од дана
увођења у посао од стране Надзорног органа
______________ дана од дана увођења у
посао од стране Надзорног органа

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.
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VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

ПОНУДА
јединица
мере

количина

јед.ценабезпдвукупно
а
(динара без
пдва)

1 Замена постојећих олука и
опшивки од поцинкованог
лима
новим
од
пластифицираног лима у боји
коју одреди Инвеститор-у
складу
са
фасадом
:
Демонтажа старих и одвоз на
депонију и израда и монтажа
нових,
са
потребним
анкерисањем
за
објекат,
повезивањем
са
старим
елементима,
потребним
штемовањима нових продора
кроз плоче тераса,
са
враћањем у првобитно стање ,
заптивањима продора кроз
таванице... . .Ценом обухватити
потребну скелу-висине око
12м.
Обрачун по метру тј. комаду
лежеће олучне хоризонтале
РШ70
С кривина-"скретница" за
везу хоризонталног олука и
новог одвода
водоскупљачи
олучне вертикале РШ50
вертикалне олучне штуцне
(за пролаз кроз плоче
тераса)
опшивка кровних увала
РШ40цм
солбанци РШ до 30цм
солбанци РШ од 30цм
до 50цм
окапница на тераси

м

120

ком

13

ком
м
ком

16
155
7

м

36

м
м

66
12

м

22
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2

3

Санација постојећих подних
сливника на тераси и
хоризонталних одвода-лула :
извршити
потребна
штемовања,
вађење
постојећих
сливника
и
израду и постављање нових
,комплет са постављањем
хоризонталне одводне цеви челичне луле. Све саставе
адекватно заптити и вратити
подлогу у првобитно стање
.Просецање подне облоге од
керамике
извести
машински,са што мањим
оштећењима.
Ценом
обухватити и евентуално
пробијање нових отвора кроз
фасадни зид.
Обрачун
по
комаду
сливника.
Санација
терасе
код
скупштинске сале чија је
завршна обрада од ливеног
тераца : Припрема подлоге
која подразумева чишћење од
нечистоћа,
попуњавање
недостајући делова пода,
ручно
шмирглање
и
отпрашивање;
Израда
флексибилне
цементне
хидроизолације
у
слоју
минималне дебљине 3мм у
свему
по
упутству
произвођача;
лепљење
гранитне
керамика
одговарајућим лепком , са
истовременом израдом сокле
у висини 10цм и фуговањем
спојница фугомалом. Све
продоре око олука и око
стубова ограде обрадити
полиуретанским гитом или
другим
одговарајућим
материјалом. Сокла се не
обрачунава посебно.
Обрачун по м2 пода.

ком

2

м2

35
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4

5

6

Замена старе металне ограде на
балконима
новом
:
демонтажа старе ограде и
предаја инвеститору-одвоз на
место
које
одреди
инвеститор,
израда
и
уградња нове алуминијумске
ограде
,изведене у
класичном
систему
са
континуираним рукохватом ,
са свим пратећим радовима
на анкерисању исте и
крпљењу
евентуалних
оштећења
Обрачун по м
висина ограде 1.1м
висина ограде 0.9м

м
м

22
16

Бојење
постојеће
стрехе
опшивене дрвеном ламперијом
браон боје адекватном бојом
за дрво у тону који одреди
инвеститор, комплетно са
потребном
припремом
подлоге.У обрачун улази и
потребна скела
Обрачун по м2

м2

170

Бојење
старе
кровне
покривке мансардног крова
од равног фалцованог лима
бојеног
у браон тону
адекватном бојом за метал
(нпр.
антикорозивном,темељном
и завршном бојом "3 у 1")
у
тону
који
одреди
инвеститор, заједно са
потребним
припремним
радовима и потребном
скелом за бојење "кецеље"косих делова мансардног
крова.. Постојећу корозију
и боју механички уклонити
, отпрашити , добро опрати
и осушити пре наношења
одговарајуће боје.
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Обрачун по м2

7

м2

1.250

Разрада идејног решења и
извођење радова на улазним
надстрешницама
:
Предвидети
повећање
габарита постојећих АБ
надстрешница и стубова
израдом
лаке
челичне
подконструкције
од
кутијастих профила која се
ослања и
анкерује за
постојеће
бетонске
елементе.Извести скривену
кровну конструкцију,
у
благом нагибу ка новим
олучним
одводима
постављеним уз АБ стубове,
оивичену
кровним
надзидима-атикама
дуж
целокупног
обода
крова.Челичну конструкцију
обложити
ОСБ
плочама
.Кровне равни и атике
покрити пластифицираним
лимом у боји преко кровне
фолије. Извести 2комада
кровних сливника и олучне
одводе од поцинкованог лима
који се "скривају" новом
фасадном
облогом
стубова.Фасадну
страну
атика и плафон обложити
стиродуром 2цм, а стубове
стиродуром
2+2цм,
формирајући канелуре.
Стиродур плоче се обрађују
лепком и слојем стаклене
мрежице, ивице опшивају
лајснама, и завршно боје
пластичним
малтером
гранулације 1.5мм-у складу
са фасадом објекта, сем део
плафона и чеоне атике на
главном улазу која се
завршно обрађује кулијеом.
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На чеоној атици главног улаза
предвидети
постављање
светлећег натписа а у
плафону надстрешнице и
канелурама
стубова
постављање декоративне лед
расвете.
Ценом обухватити све три
надстрешнице.Обрачун
паушално

пауш

УКУПНО

ПОНУЂАЧ:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач попуњава структуру цене у приложеном облику, а према следећем упутству:
У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-А понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у
динарима по наведеној јединици мере.
•
У колону УКУПНА-ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, за дате
количине.

•

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Датум:

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

М.П.

Потпис понуђача

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,
(уписати назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке број 06/16 – радови на инвестиционом одржавању крила „В“објекта Градске
управе Смедерево, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX 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 мале вредности број 06/16 - радови на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта
Градске управе Смедерево ,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о
јавним набавкама.

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 6umu потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке мале вредности број 06/16 – радови на инвестиционом одржавању
крила „В“ објекта Градске управе Смедерево, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 06/16

30/ 51

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке број 06/16 - радови на инвестиционом одржавању крила „В“
објекта Градске управе Смедерево, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, нису осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,
дана __________2016. године, обишао је крило „В“ објекта Градске управе Смедерево, на
коме ће предметни радови, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне
информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим
условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве
накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум
________________

Потпис
__________________

Напомена: Обилазак локације је обавезан.
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ОБРАЗАЦ XIII - СПИСАК

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПОСЛОВНИМ ИЛИ СТАМБЕНО –
ПОСЛОВНИМ ИЛИ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

1. Радови на __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

2.Радови ____________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

3.Радови _____________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

* Услов: изведени радови на најмање три објекта

Место и датум
________________

М.П.

Понуђач
_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ XIV - ПОТВРДА
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА - НАРУЧИОЦА:____________________________________
СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА: ________________________________________________
АДРЕСА: _______________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: ___________________________________________________________

Инвеститор – наручилац
_________________________________________________ издаје

ПОТВРДУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
којом се потврђује да је понуђач
____________________________________________________________________________
( уписати назив и седиште понуђача)
из
____________________
ул._________________________________________________________,
За потребе Наручиоца ________________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извео радове
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у
износу
од
__________________
динара
а
на
____________________________ од __.___.______. године .

основу

Уговора

број

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа наручиоца:_____________________________________
Телефон:__________________________________________
Датум:________________________
У ____________________________
М.П.
Законски заступник
инвеститора(наручиоца) радова
_____________________

Напомена: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора понуђача.
Овај образац из конкурсне документације копирати у потребном броју примерака.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 06/16
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ХV МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О РАДОВИМА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРИЛА „В“
ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО

Закључен дана ______________ 2016. године у Смедереву између:
1.
Наручиоца ГРАДА СМЕДЕРЕВА са седиштем у Смедереву, улица Омладинска бр. 1,
ПИБ: 102186104, Матични број: 07222262, Број рачуна: 840-20640-94, Назив банке: Управе
за трезор – Филијала Смедерево, кога заступа градоначелник Града Смедерева др Јасна
Аврамовић (у даљем тексту : Наручилац)
и
2._______________________________________,
улица
________________________,
ПИБ:____________, Матични број: _____________, број рачуна: , назив банке: __________,
кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Извођач)
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/2012., 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана
___.____. 2016. године, спровео поступак јавне набавке радова мале вредности број 06/16 радови на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево;
-да је Извођач дана ___. ____. 2016. године доставио понуду број 404- _____, која се налази
у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
-да је Наручилац, у складу са чл. 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/2012, 14/15 и 68/2015), на основу понуде Извођача и Одлуке о
додели уговора број 404-325/16-07 од __.__. 2016. године, доделио Уговор Извођачу за
извршење радова, који су предмет ове јавне набавке;
- да Извођач ангажује подизвођача _____________________________, који учествује са
__________% у укупној вредности набавке, а извршиће део предмета набавке који се
односи на ________________________________________________________________.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 06/16

35/ 51

Члан 1.
Предмет уговора је Извођење радова на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта
Градске управе Смедерево и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број
____________ од ________2016. године, као и техничким описом који су дати у прилогу и
чине саставни део Уговора.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена
Члан 3
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене
понуде Извођача радова број ___________ од _________2016. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача радова.
Услови и начин плаћања
Члан 4
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеној
окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од
стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације
од стране Наручиоца.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач радова доставља стручном надзору, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
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Рок за завршетак радова
Члан 5
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____
(______________________) дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова
несметан прилаз градилишту.
Под завршетком радова сматра се дан када стручни надзор упише у грађевински
дневник завршетак радова и потписивање записника о примопредаји радова од стране
стручног надзора, Извођача и Инвеститора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 6
Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да
изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, киша, као и изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року
од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока
за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
У случају из става 1. и става 6. члана 6. овог Уговора, наручилац ће донети Одлуку о
измени уговора и у року од три дана је објавити на Порталу јавних набавки и извештај
доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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Уговорна казна
Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом
основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано
раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од
уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова
Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова као и да:
o да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Извођача радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
o да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета које важе за поједине врсте радова;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова 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 радова;
o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
o да на градилишту обезбеди уговор о грађењу и решење о одређивању одговорног
извођача радова на градилишту;
o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног
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или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5
дана;
o да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао и обезбеди му
несметан прилаз градилишту.
Такође, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1
ЗЈН, као и да се све спроведе у складу са чланом 115. ЗЈН.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на
сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11
Извођач је дужан да наручиоцу достави:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла и то у року од 10 дана од дана
закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 2 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) 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.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, у случају да понуђач
не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату краће рокове,
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мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач може поднети
гаранцију стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају да извођач напусти посао извођења радова,(напусти градилиште),у било којој фази
изградње, без обзира на степен довршености посла, наручилац ће активирати банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у пуном износу.
Такође, Наручилац задржава право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
коју је извођач доставио у својој понуди, уколико Извођач у року од 3 дана од дана увођења у
посао од стране надзорног органа не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Извођач се обавезује да
у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини
3% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а Рок важења банкарске гаранције мора бити 5
(пет) дана дужи од гарантног рока за изведене радове и уграђену опрему. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
извођач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који је одредио наручилац.

Осигурање
Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајних ризика до њихове пуне вредности и достави наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радов износи 2 (две) године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са
гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
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Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих
обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођење уговорених радова
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове или да их о
свом трошку поново изведе у складу са уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача
радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Раскид Уговора
Члан 15
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у
понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског
дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест)
календарских дана или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за
његову реализацију.
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.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања.
Примена важећих прописа
Члан 16
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују
облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 17
Прилози и саставни делови овог Уговора је понуда Извођача радова бр.
_______________ од __________2016. године.
Члан 18
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Број примерака уговора
Члан 19
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Извођач

Име и презиме

Датум
___________________

Датум ___________________

Напомена: Одговорно лице понуђача потписује и ставља свој печат на овај модел уговора .Овај
модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно, на писарници градског Услужног центра градске
управе Смедерева 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: Град Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова мале вредности санација дела равног крова објекта
Центра за културу Смедерево, ЈН бр. 06/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до дана 18. 07. 2016. године до 11 часова .
Јавно отварање понуда је истог дана, у 1130 часова у просторијама
Градске управе Смедерево.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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 отавара.
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: Град Смедерево, Омладинска
1, 11300 Смедерево , са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку радова мале вредности - радови на инвестиционом
одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево - ЈН бр. 06/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности - радови на инвестиционом
одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево - ЈН бр. 06/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова мале вредности - радови на инвестиционом
одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево - ЈН бр. 06/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности - радови на
инвестиционом одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево - ЈН бр. 06/16
- НЕ ОТВАРАТИ” - 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, 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 ангажује подизвођача, у својој понуди ће, на Обрасцу понуде, навести
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, навешће део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, тада је дужан да у обрасцу понуде наведе,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50 % .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу „Упутство како се доказује испуњеност услова“.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за 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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.
У овом случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање
није доспело.
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде ће бити и
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који мора да садржи податке о :
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У року од 45 дана од дана службеног пријема окончане ситуације, у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС“ број 119/12).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтев у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од 2 године од дана завршетка радова.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда (овај рок одређује наручилац и он не
може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, по Закону о јавним набавкама).
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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9.3. Захтев у погледу рока извођења радова : Не дуже од 10 календарских дана од дана
увођења у посао од стране Надзорног органа.

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.
Цена је фиксна и не може се мењати, у року важења понуде коју понуди понуђач,а што је
предмет бодовања.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђачи су дужни да у понуди доставе:
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 1 % од вредности понуде
без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити
безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде престаје истеком рока важења понуде
понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок важења понуде у овој јавној набавци је
не краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Наручилац захтева да понуђач, уз
понуду достави оригинал писмо о намери банке гаранта да изда, на име финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и
плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у корист наручиоца Града
Смедерева, у износу од 2 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важности 10 (десет) дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а
којом банка Гарант, гарантује да ће се наручиоцу граду Смедереву, платити укупан
износ, по пријему првог позива корисника гаранције – града Смедерева у писаној
форми и изјаве у којој се наводи да је понуђач (налогодавац за издавање гаранције)
прекршио своју обавезу из закљученог Уговора.
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Наручилац захтева
да понуђач, уз понуду достави оригинал писма о намери банке гаранта да изда на име
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року неопозиву,
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безусловну, без права на приговор и плативу на први позив, банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 ( пет) дана дуже од
гарантног рока у износу од 3 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, којом
банка Гарант гарантује да ће Граду Смедереву, као кориснику гаранције, платити
укупан износ по пријему првог позива Града Смедерева као корисника гаранције у
писаној форми и изјаве у којој се наводи да понуђач није извршио отлањање грешака–
квара у роковима и на начин предвиђен Уговором.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у
року од 10 дана од дана 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 2 % од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) 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.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
(обавезе извршиоца посла су ближе дефинисане у моделу уговора).
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).
И у случају да извршилац напусти посао извођења радова,(напусти градилиште),у било којој
фази изградње, без обзира на степен довршености посла, наручилац ће активирати
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у пуном износу.
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију ако се остваре неки од разлога за раскид
уговора који су предвиђени у Моделу уговора.
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 3 % од
укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за изведене
радове и уграђену опрему.
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који је
одредио наручилац.

Осигурање радова
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и
достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео
период извођења радова.
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према
важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је
дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом
осигурања.

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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Градска управа, Омладинска 1, или електронском
поштом на
e-mail:
marija.andesilic@smederevo.org.rs или факсом на број 026 -672-724 локал 16-31 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде. Такође, понуђач може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Комуникација у
поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 у поступку јавне набавке радова
- ЈН мале вредности бр. 06/16“.
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
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вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне
набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона .

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

15. 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.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
marija.andesilic@smederevo.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
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достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Смедерево, јавна набавка ЈН број 03/16 ;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана
18. 07. 2016. године тј. истог дана након
истека крајњег рока за достављање понуда, и то у 1130 часова у просторијама Градске управе
Смедерево, улица Омладинска бр. 1.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању,
предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања
понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.
19. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Измене током трајања уговора у складу са чланом 115. став 2 ЗЈН, је могућа из разлога
дефинисаних у члану 6. став 2 , тачке 1) до 5) Модела уговора, односно у случају наступања:
1)природног догађаја (пожар, поплава, земљотрес, киша, као и изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2)мера предвиђених актима надлежних органа;
3)услова за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове;
4)закашњење увођења Извођача радова у посао;
5)непредвиђених радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести.
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