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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 404-320/13-07 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, број 404320/13-07, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ

ЈН бр 02/2013

Конкурсна документација садржи:
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IV

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

V
VI
VII
VIII
IX

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
/ ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Смедерево
Адреса: Омладинска број 1,11300 Смедерево
Интернет страница: www.smederevo.org.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 број 02/2013 је јавна набавка радова - РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ
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4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке, телефон 026 221724, локал 1033,
Љубомир Симанић
Е - mail адреса: ljuba.simanic@smederevo.org.rs
// ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне
набавке бр 02/2013,
је јавна набавка радова - РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ
-

45220000 радови на нискоградњи и радови на високоградњи
Процењена вредност јавне набавке износи 2.998.165,00 динара без пореза на додату
вредност.
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/// ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УНУТРАШЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ НА САЛИ И ЗАБАВИШТУ
МЗ ,,25. МАЈ" - 1. фаза
Ред.
бр.
1.
1.1

Опис
Бетонски радови
Набавка материјала,израда транспорт
и уградња армираног бетона за
хоризонтални серклаж изнад
калканског зида од МБ30, б/д=20/20цм

Јед.мере

3

м

количина

Јед.цена
без пдв-а

0,3
Укупно без
пдв-а:

2.
1.2

Армирачки радови
Набавка материјала, транспорт,
чишћење, сечење, савијање и уградња
арматуре РА 400/500

кг

40,0
Укупно без
пдв-а:

3.
3.1

Зидарски радови
Набавка материјала, транспорт и
зидање зида гитер блоком
д=20 цм у продужном малтеру 1:2:6

3

1,3

2

14,5

2

340,0

2

90,0

2

70,0

м
3.2

Набавка материјала, транспорт и
зидање преградних зидова мокрог
чвора пуном опеком
д=12 цм у продужном малтеру 1:2:6
истовремено извести серклаже
б/д=12/15 цм од МБ 30 армирани са ±
2Ø8 по целој дужини зида

м
3.2

3.3

3.4

3.5

Набавка материјала, транспорт и
малтерисање унутрашњих зидова у 2
слоја продужним малтером 1:2:6 са
пердашењем, висина зидова је од 3,0 м
до
3,9 м
2
-сала..................186,34 м
2
-забавиште.......146,76 м
Набавка материјала, транспорт и
малтерисање плафона у 2 слоја
продужним малтером 1:2:6 са
пердашењем, висина је 3,0 м
2
-забавиште.......89,41 м
Набавка материјала, транспорт и
малтерисање зидова мокрог чвора
цементним малтером 1:3, висина је 3,0
м
2
-забавиште.......65,52 м
Набавка материјала, транспорт и
израда армиране цементне кошуљице
у цементном малтеру 1:3 армирана
мрежом Q 188 и д=3 цм
2
-забавиште д=5,0цм........89,41 м

м

м

м
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Укупно (дин)
без пдв-а

2

м

90,0
Укупно без
пдв-а:

4.
4.1

Тесарски радови
Набавка материјала, транспорт,
сечење и монтажа дрвене конструкције
предшколске установе.Уградња је у
свему према пројекту и
прорачуну.Кровна грађа је од четинара
2. Класе претходно премазана
антипламом и средством против
гљивица и црвоточине
3

4,3

3

0,5

2

12,0

м
4.2

Набавка материјала, транспорт,
сечење и монтажа штафни б/д=5/8 цм
на дрвеној конструкцији крова
предшколске установе.Уградња је у
свему према пројекту и
прорачуну.Штафне претходно
премазати антипламом и средством
против гљивица и црвоточине
м

4.3

Набавка материјала, транспорт,
сечење и монтажа даске д=2,4 цм за
опшивање чела стрехе, даске
претходно заштитити антипламом и
средством против гљивица и
црвоточине

м

Укупно без
пдв-а:
5.
5.1

Кровопокривачки радови
Набавка материјала и монтажа
челичног пластифицираног лима ТР
239.40.06. причвршћен холшрафима са
гуменом подлошком.Покривање
извести преко штафни.Грбине, слемена
и увале се покривају елементима
равног пластифицираног лима што
2
улази у цену м покривања крова
2

м

140,0
Укупно без
пдв-а:

6.
6.1

Изолатерски радови
Набавка материјала и уградња
хоризонталне хидроизолације подне
плоче, тип кондор 4 на бетонску плочу
претходно премазану битулитом са
варењем спојева и преклапањем зида
х=20цм
2
-забавиште.................. 89,41 м

2

90,0

2

90,0

м
6.2

Набавка материјала и уградња
термоизолације подова од тврдо
пресованог стиродура д=3 цм са ПВЦ
фолијом изнад у свему према пројекту
2
-забавиште................. 89,41 м

м
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6.3

Набавка материјала и уградња
термоизолације таванске плоче
предшколске установе стакленом
вуном д=10цм преко ПЕ фолије
дебљине д=0,2мм.Преко плоча такође
поставити ПЕ фолију

2

125,0

2

165,0

м
6.4

Набавка и монтажа термоизолације
спуштеног плафона сале од стаклене
вуне д=14 цм.Изолацију поставити
преко потконструкције спуштеног
плафона преко једног слоја
ПЕ фолије.Преко плоча поставити ПЕ
фолију д=2х0,2мм

м

Укупно без
пдв-а:
7.
7.1

Столарски радови
Набавка, транспорт и уградња
унутрашњих дуплошперованих
врата.Врата су израђена од првокласне
суве јеле и смрче по шеми
столарије.Довратник извести у ширини
зида (д= 12цм) и опшити лајснама.Оков
је од елоксираног алуминијума, са
укопавајућом бравом са цилиндром и 3
кључа, три усадне шарке по
крилу.Врата премазати заштитом за
дрво у два премаза са претходном
припремом површине.На поду
поставити гумени одбојник
-70/210цм

7.2

Набавка, транспорт и уградња
унутрашњих дуплошперованих
врата.Врата су израђена од првокласне
суве јеле и смрче по шеми
столарије.Довратник извести у ширини
зида(д=25цм) и опшити лајснама.Оков
је од елоксираног алуминијума, са
укопавајућом бравом са цилиндром и 3
кључа, три усадне шарке по крилу.
Врата премазати заштитом за дрво у
два премаза са претходном припремом
површине.На поду поставити гумени
одбојник
-100/210цм

ком

4,0

ком

1,0
Укупно без
пдв-а:

8.
8.1

Браварски радови
Набавка, транспорт израда и монтажа
кровног капка за улазак на таван, са акз
заштитом и бојењем 2х
-65/75 цм
ком

1,0
Укупно без
пдв-а:
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9.
9.1

9.2

Лимарски радови
Набавка, транспорт, израда и уградња
висећих полукружних олука од
пластифицирног лима, РШ 33цм,
ширина олука 16цм, дебљина
0,55мм.Држачи су од пластифицираног
флаха 25х5мм
Набавка, транспорт, израда и уградња
олучних пластифицираних цеви, РШ
33цм, Ø100мм, дебљина
0,55мм.Пластифициране обујмице
поставити на размаку од 150 цм.Преко
обујмица поставити украсну
траку.Завршетак цеви урадити према
детаљу из пројекта

1

35,0

1

32,0

1

13,0

м

м
9.3

Набавка, транспорт, израда и уградња
лимене опшивке од пластифицирног
лима, РШ 50цм, дебљина 0,55мм

м

Укупно без
пдв-а:
10.
10.1

Керамичарски радови
Набавка материјала, транспорт и
поплочавање подова тоалета
неклизајућим керамичким плочицама 1.
Класе према избору пројектанта
дебљине д=10мм на лепку са
фуговањем фуген масом

2

6,0

2

66,0

м
10.2

Набавка материјала, транспорт и
облагање зидова тоалета керамичким
плочицама 1. Класе по избору
пројектанта.Плочице лепити лепком за
плочице фугу на фугу.По завршетку
извршити фуговање белим
цементом.Висина облагања је до
плафона

м

Укупно без
пдв-а:
11.
11.1

11.2

Подополагачки радови
Набавка, транспорт и уградња
епоксидног премаза на подове са
претходном припремом
површине.Премазе наносити према
упутству произвођача.Боју премаза
бира Инвеститор
2
-забавиште............22,55 м
Набавка, транспорт и уградња
ламината д=8мм (по избору
пројектанта) са свим потребним
материјалом лепком и троугаоним
лајснама
2
-забавиште................61,42 м

2

23,0

2

62,0

м

м

Укупно без
пдв-а:
12.
12.1

Молерско-фарбарски радови
Набавка материјала, транспорт и
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глетовање фино малтерисаних зидова
и плафона глет масом са претходном
припремом површине и
неутализацијом.Глетовање урадити 3х
-забавиште:
2
Зидови.............146,76 м
2
Плафон..............89,41 м
2

240,0

2

240,0

м
12.2

Набавка материјала, транспорт и
бојење глетованих зидова и плафона
полу дисперзивним бојама по избору
Инвеститора са претходом припремом
мањих оштећења.Површине бојити 2х
-забавиште:
2
Зидови.............146,76 м
2
Плафон..............89,41 м

м

Укупно без
пдв-а:
13.
13.1

Спуштени плафон
Набавка, транспорт и монтажа
спуштеног плафона од гипс картонских
плоча д=12,5мм са качењем о
подконструкцију.Све спојеве
бандажирати, а шрафове запунити
масом за изравњавање
2
-сала........................162,22 м

2

м

165,0
Укупно без
пдв-а:
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА УНУТРАШЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
РЕД.
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Датум:

РАДОВИ

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

Бетонски радови
Армирачки радови
Зидарски радови
Тесарски радови
Кровопокривачки радови
Изолатерски радови
Столарски радови
Браварски радови
Лимарски радови
Керамичарски радови
Подополагачки радови
Молерско-фарбарски радови
Спуштени плафон
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

М.П.

Потпис понуђача
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ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У ОКВИРУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА МЗ "25. МАЈ" У СМЕДЕРЕВО
(I фаза градње)
А) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ I
ПРИПРЕМНИРАДОВИ
1. Обележавање трасе рова за водоводну линију
Обрачун по m'обележене трасе.
m' 39.00

х

СВЕГА I : _______________
П ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1. Ручни ископ рова ширине 0,4 м и дубине 1,0 м у
земљишту III категорије ,од водомерног шахта до уласка
цеви у објекат и у објекту до водоводних вертикала.
Вишак ископане земље се утоварује у возило и вози на
депонију, што улази у јединичну цену. Ценом је обухваћен
и ископ за проширење водомерног шахта, рад у мокром,
као и евентуално црпљење воде у току рада.
Обрачун се врши по m3 ископане земљ< m3 19.00 х
2. Набавка, транспорт и уградња ситног песка испод цеви
д = 10 цм , а након полагања цеви извршити подбијање
песка око и изнад цеви д= 10 цм, ручним путем.
Обрачун се врши по мЗ уграђеног песк m 8.00 х
3. Затрпавање рова након полагања и испитивања
цевовода, пробраном земљом из ископа у слојевима
од по 20 цм са набијањем до природне збијености .
Обрачун по мЗ затрпане и збијене земЈ m 10.00 х
СВЕГА

II

Ш ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1. Набавкадранспорт и уградња водоводних цеви од
полиетилена за притисак од 10 бара са свим потребним
спојним материјалом, у припремљен ров..
Обрачун по m' уграђене цеви.
0 25
m' 2.50 х
0 63
m' 58.00 х
2. Набавкадранспорт и уградња пројектом предвиђених фазонских комада
и спојног материјала у водомерном
ком
штопли 2"
ком
Т комад 2"
ком
пропусни вентил 2"
ком
МС спојка за ПЕ 63/1
преостали ситан фитинг до водомера
шахту и шрафовска роба
паушал

шахту.
1
3
2
2

X
X
X
X

у водомерном
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3. Набавкадранспорт и уградња челично поцинкованих
цеви и фазонских комада. Водоводне цеви положене у
зиду и изоловане заштитном траком. У цену урачунате
и обујмице за причвршћење цеви по зидовима.
Обрачун по m' уграђене цеви.
0 1/2"
m' 0.60 х
0 3/4"
m' 1.85 х
0 2"
m' 3.00 х
4. Набавка и уградња пропусних месинганих вентила
0 1/2" са капом и розетном. Обрач} ком
3
х
5. Набавка и уградња ЕК вентила за прикључак водокотлића.
0 1/2" Обрачун по комаду.
ком
2
х
6. Набавка и уградња хромиране славине за топлу и
хладну воду изнадумиваоника. Обрачун по комаду.
0 1/2"
ком
3
х
7. Набавка и уградња зидхих хидраната 2" димензија
500x500x140, заједно са хидрантским цревом дужине
15 м, пречника 2" и фазонским комадима (млазница 2",
прикључни коси вентил 2", колено 2").
Обрачунпо комаду.
ком
1
х
8. Набавка и постављање противпожарног апарата за
почетно суво гашење пожара, у свакој функционалној
целини објекта по један апарат S-9.
Обрачунпо комаду.
ком
1
х
9. Израда продора за цеви кроз зидове објекта у доњем
разводу са обрадом отвора наком постављања цеви.
Обрачу за комплет обављен посао паушал
10. Провера изведености водовода, спојева, продора, заштите
као и обраде продора. Испитивање на вододрживост,
дезинфекција и испирање. Обрачун пшаушал
СВЕГА Ш

: _____________

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ
1. Реконструкција постојећег водомерног шахта димензија 100x100x80 цм и
проширење до унутрашњих димензија 130x130x130 цм од бетонских блокова
19х19х40цм са уградњом пењалица смакнуто на 30 цм (3 комада). Дно радити од
опеке у песку. Постојећу плочу шахта уклонити Нову горњу плочу армирати у
горњој и доњој зони мрежом 010/15 (Q524), арматуру повезати са арматуром
АБ стубова у сва четири угла водомерног шахта. Ценом је обухваћена и набавка
и уградња ливено-гвозденог шахт поклопца за лако саобраћајно оптерећење
0600, набавка и уградње бетона, потребна оплата, набавка, израда и уградња
арматуре, набавка и уградња пењалица, као и остали радови предвиђени за ову
позицију. Обрачун комплет са радом и материјаЈ ком
1
х
2. Пробијање отвора за пролазак цеви кроз зид шахте и
темељ објекта са обрадом отвора након монтаже.
Обрачун паушално.
паушал
СВЕГА IV :
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА А) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

I ПРИПРЕМНИРАДОВИ
П ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ш ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО:

Б) ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ I
1. Обележавање трасе рова за канализациону линију.
Обрачун по m'обележене трасе.
m' 30.50

ПРИПРЕМНИРАДОВИ

х

СВЕГА I : _______________
П ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1. Ручни ископ рова у земљишту III категорије, од главног
канализационог шахта до уласка цеви у објекат. Дубина
рова за канализацију је од 0,5 до 2,2 м, ширина 0,8 м .
Вишак ископане земље се утоварује у возило и вози на
депонију, што улази у јединичну цену. Ценом је обухваћен
рад пумпе за евентуално црпљење воде као и рад у мокром.
Обрачун се врши по мЗ ископане земље
мЗ
31.70 х
2. Ручни ископ рова ширине 0,4 м у објекту. Дубина рова
је око 0,6м. Вишак ископане земље се утоварује у возило
и вози на депонију, што улази у јединичну цену. Ценом је
обухваћен рад у мокром, као и евентуално црпљење воде.
Обрачун се врши по мЗ ископане земље мЗ 0.94 х
3. Набавка, транспорт и уградња ситног песка испод цеви
д = 10 цм , а након полагања цеви извршити подбијање
песка око и изнад цеви д= 10 цм, ручним путем.
Обрачун се врши по мЗ уграђеног песка мЗ 10.50 х
4. Затрпавање рова након полагања и испитивања
цевовода, пробраном земљом из ископа у слојевима
од по 20 цм са набијањем до природне збијености .
Обрачун по мЗ затрпане и збијене земље мЗ 21.00
СВЕГА

х

II

Ш ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1. Набавкадранспорт и уградња тврдих ПВЦцеви за кућну
канализацију са потребним спојним материјалом.
Обрачун по m' уграђене цеви.
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0 50
0 75
0 110
0I6O

m'
m'
m'
m'

1.70
2.40
5.40
31.00

х
х
х
х

2. Набавкадранспорт и уградња ПВЦ патосних сливника
0 75 са хоризонталним и вертикалним одводом.
Обрачун по комаду уграђеног сливник ком
2
х
3. Набавкадранспорт и уградња вентилационих глава
0 150 од поцинкованог лима д=0,55 мм.
Обрачунпо комаду.
ком
1

х

4. Провера изведености канализације, спојева, продора,
заштите, као о обраде продора. Испитивање вододрживости.
Обрачун паушално.
паушал
5. Набавка, транспорт и уградња ливено-гвозденог шахт
поклопца 0 600 за лако саобраћајно оптерећење.
Обрачун по комаду уграђеног поклопца ком
2
х
СВЕГА Ш

:

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ
1. Израда канализационих ревизионих шахти кружног
попречног пресека унутрашњег пречника 1м од готових
армирано-бетонских елемената-прстенова или од
радијалне опеке у цементном малтеру. Ако се шахтови
зидају од радијалне опеке унутрашњу страну омалтерисати
цементним малтером са глетовањем до црног сјаја. Дно
радити од армираног бетона МБ 30, д=20цм. При врху
окно сузити за уградњу ливено-гвозденог шахт поклопца
Д=600мм. Пењалице се уграђују смакнуто на ЗОцм.
Обрачун је по ml изведене шахте. .
ml 3.,70
х
2. Пробијање отвора на постојећој шахтиуличне фекалне
канализације, за увођење ПВЦ цеви Д=160мм и
обрада отвова након монтаже.
Обрачунпо комаду.
ком
1
х
3. Продор цеви кроз зид главног ревизионог шахта и
темељ објекта и обрада отвова након монтаже..
Обрачун паушално.
паушал
СВЕГА IV

V

:

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1. Набавка, транспорт и уградња ВЦ шоље беле боје са
пратећом опремом (ВЦ шоља, водокотлић са одводнодоводним вентилом, ПВЦ цев 0 32 за спој водокотлића
и шоље, ПВЦ поклопац ВЦ шоље, типлови са месинганим
холшафом, савитљиво црево за спој водокотлића на водовод,
гумени дихтунг испод ВЦ шоље). Обрачун комплет са радом и
материјалом ком
2
х
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2. Набавка, транспорт и уградња умиваоника беле боје
димензија 58/42, са сифоном и прикључном арматуром.
Обрачун по комаду уграђеног умиваоника ком
3

х

3. Набавка, транспорт и уградња електричних бојлера
од 10 л са прикључењем на струју и воду.
Обрачун по комаду уграђеног бојлера. ком
1
х
СВЕГА V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б) ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИ.
I

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

_______________________

П ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

_______________________

Ш ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

________________________

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

________________________

V

САНИТАРНИ УРЕЋАЈИ

_________________________

УКУПНО:

________________________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

_______________________

Б) ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ _______________________
УКУПНО ВОДОВОД И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (I фаза изградње)
_______________________

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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PREDMER I PREDRACUN ELEKTRO RADOVA
NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE „25 MAJ“ U SMEDEREVU
NA K.P. 679 K.O. LIPE 2

I

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. Snimanje novo izgraĎenog dela objekta i uporeĎivanje sa trasom elektro instalacija po
projektu sa dostavljanjem dokumentacije izvedenog stanja uz prilog fotografija na
kritičnim mestima jake i slabe struje.
Časova 54 x..................=.............................
2. Isporuka i ugradnja ojačane noseće betonske bandere
350 . U cenu uračunati iskop rupe i betoniranje čašice.
Kom 1 x........................=.................................
3. Štemovanje zida od opeke za ukopavanje kabla,
instalacione opreme i bužir creva u proseku dimenzija
50 x 70 mm sa krpljenjem od vezivnog materijala.
metara 250 x.................=...............................
4 Probijanje otvora u zidu za prolaz kablova debljine do
500 mm.
kom 10 x................=..................................
5. Iskop rova dimenzija 0.4x0.8 sa odvozom zemlje na
obližnju deponiju.

6

m 10 x...................=..................................
Isporuka i ugradnja napojnog kabla od NN mreže do MRO ormana koji se niz betonsku
banderu provlači kroz savitljivo ojačano bužir crevo. Kabal je tipa Xoo/o 4x16.
m 60 x....................=................................

7

8

9

Isporuka i ugradnja savitljive čelične plastificirane
cevi unutrašnjeg prečnika f=35mm.U cenu uračunati
čelične trake koje pričvršćuju cev uz betonski stub
sa četiri odgovarajuće uvodnice.
m 15 x ...................=...............................
Demontaža starog broila iz postojećeg MRO ormana u saradnji sa nadležnom distribucijom
po dobijanju tehničkih uslova na zahtev investitora kako bi se postojeća stara merna grupa
privremeno prebacila u novi orman koji bi u drugoj fazi objekta sa novim mernim
ureĎajima zadovoljio traženew uslove EPSA.
Sve povezano ispitano i blombirano.
kom1 x.....................=..............................
Isporuka i ugradnja novog mernog ormana sa četiri merna mesta koji se montira na
betonsku noseću banderu. Orman sadrži KS prekidač 125 A šinski razvod sa PN i N šinom
limitere tipa C 10 KA ,moći 32A kom 3. Mesto za četiri broila i sa škarom 35mm za izlaz
od četiri odvoda iz omana.
Povezano i pušteno u rad sa prebačenim starim broilom .
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kom 1x ...................=.............................
10.Isporuka i ugradnja okiten creva unutrašnjeg prečnika
f=50 radi provlačenja kabla od početka rova do
zida objekta, P = 6 bari.
80 m 1x................=...................................
11.Isporuka i ugradnja metalnog ormana ŠIP sa manjimm
delom ukopavanja u zid radi izjednačenja potencijala.
kom 1 x..............=................................
12. Isporuka i montaža kablova
- ppoo 5 x 16 mm2
m 100 x ............. = .............................
- pp-y 5 x 10 mm2
m 20 x ............. = .............................
- pp- y 5 x 2.5mm2
m 60 x………...=…………………
- pp- y 3 x 2.5mm2
m 300 x………..=..............................
- pp- y 3 x 1.5mm2
m 300 x..............=................................
- p/f
1 x 6 mm2
m 50 x..............=...............................
- RG-6 tv kabl
m 300 x............. =..............................
- Utp 2x2x0.6 cat 6
m 2oo x..............=.............................,
- NXHNX 3x1.5mm2
m 100 x..............=............................
13. Isporuka i montaža instalacionog pribora:
- Dvopolna priključnica kom 20 x....... =......................
-Jednopolni prekidač
kom 20 x ....... =.......................
- Razvodna kutija
kom 80 x...... =.......................
- kip prekidač
kom 3 x.......... =......................
- mon. utič. sa pokl.
kom 13 x.......... =.....................
- trof. utičnica
kom 3 x.......... =.......................
- kut. za iz. potencijala
kom 3 x ....... ...=.......................
- indikator za kupatilo
kom 2 x ...........=.....................
- priklučnica ky tel.,tv
kom 7 x.......... .=.......................
14. Isporuka i ugradnja Pvc ormana RO1
dimenzija 800x600x210mm koji
sadrži sledeću opremu:
- AS prekidač 40 ampera sa daljinskim članom
- fid sklopku 40 / 0,5 A
kom 1
- fid sklopku 40/ 0,003A
kom 1
- autom osig 10-16 A ''Meler'' kom 20
- RST češalj 1m
- katodni odvodnici prenapona Protec B2S 12.5 RST
- Protec B2s 50 Nula
- šinski razvod , vezivni
materijal, VS kleme,
kanalice i p/f provodnik
a. povezano i pušteno u rad.
kom 2 x.................... =..........................
15. Isporuka i ugradnja panik svetiljki
6w sa autonomijom 1h.
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kom 1 x.................=.......................
16. Isporuka i ugradnja nadgradne
svetiljke tipa ''MLM 112x35 w
sa elektronskom prigušnicom
kom 1 x................=........................
17. Isporuka i ugradnja svetiljki za
vlažne prostorije tipa ''Monsum''
2x 36w IP 65.
kom 1 x...............=.........................
18. Isporuka i ugradnja svetiljki za
vlažne prostorije tipa ''Monsum''
1x 18w IP 65.
kom 1 x...............=.........................
19. Isporuka i ugradnja nadgradne
svetiljke tipa ''MLM 112x54 w
sa elektronskom prigušnicom.
.
kom 1 x..............=..........................
20. Isporuka i ugradnja ručnog
javljača požara
kom 1 x ...............=........................
21.Isporuka i ugradnja signalne
trube 220 v.
kom 1 x...............=........................

22.Isporuka i ugradnja rebrastog
creva f11-14mm
metara 500 x..............=........................
23. Isporuka i ugradnja bakarnih
stopica za gnječenje kabla 16/8
kom 6 x...............=.....................
24. Isporuka i ugradnja FZn trake 25x3x04 sa držačima
( odstojnicima) za letvu radi izrade gromobranske
instalacije. U cenu uzeti u obzir broj šelni za oluk
broj kutija za merni spoj i držači za oluk ( prosek po 6kom)
kg150 x..............=....................
25. Isporuka i ugradnja peska dunavca za zatrpavanje rova
m3 10 x.................=.......................
26. Isporuka i ugradnja užeta 35mm2 od MRO do
šip ormana. U cenu ozeti dve bakarne stopice 35/8 ,
ukrsni komad kom 10 koji sadrži pločicu
za uže i pločicu za traku. Spojeve preliti bitumenom.
m 70 x...................=........................
27. Isporuka i ugradnja zidne konzole za privremeno
napajanje starog objekta f=48. preko kabla X00/0 4X16
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kg 15 x..................=.......................
28. Izdavanje atesta o ispravnosti
elektro instalacije sa ispitanim
funkcionalnim probama.
paušalno ....................................
..............................................................................................
sve ukupno bez PDV

Датум:

............................

М.П.

Потпис понуђача
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
Р.Б.
1.
2.
3.

РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
УКУПНО
ПДВ
ТОТАЛ

Датум:

М.П.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

Потпис понуђача
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1) Да је
регистрован
код
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. cm. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) 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);
5) Да
има
важећу
дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.

Наручилац од понуђача који учествује у поступку предметне јавне набавке, тражи
да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.
76. Закона, и то:

Кадровски капацитет:
- да има ангажованог одговорног извођача радова са фотокопијом личне

лиценце коју издаје инжењерска комора Србије и то 410 - одговорни извођач
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње са фотокопијом потврде инжењерске
коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа или другом
одговарајућом лиценцом потребном за извођење предметних радова.
- да има ангажованог одговорног извођача радова са фотокопијом личне
лиценце коју издаје инжењерска комора Србије и то 450 - одговорни извођач
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са фотокопијом
потврде инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек
важећа или другом одговарајућом лиценцом потребном за извођење
предметних радова.
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1.3.

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

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаее
понуђача, dam је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 02/2013 | 21/41

ЗА ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, у складу са законом.
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
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;
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
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5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, у складу са законом.
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА као понуђаче или подносиоце пријава
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, 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;
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ из става 1. тач. 1) и 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Доказ из става 1. тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Наручилац од понуђача који учествује у поступку предметне јавне набавке, тражи
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Кадровски капацитет:
- фотокопија личне лиценце за ангажованог одговорног извођача радова коју

издаје инжењерска комора Србије и то 410 - одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње и фотокопија потврде инжењерске
коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа или другом
одговарајућом лиценцом потребном за извођење предметних радова.
- фотокопија образца МА за стално запосленог одговорног извођача радова или
копија уговора о делу / уговора о обављању повремених или привремених послова
или другог уговора о обављању радова у предметној јавној набавци.
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_______________________________________________________________________
- фотокопија личне лиценце за ангажованог одговорног извођача радова коју

издаје инжењерска комора Србије и то 450 - одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона и фотокопија потврде
инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа или
другом одговарајућом лиценцом потребном за извођење предметних радова.
- фотокопија образца МА за стално запосленог одговорног извођача радова или

копија уговора о делу / уговора о обављању повремених или привремених послова
или другог уговора о обављању радова у предметној јавној набавци.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 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 РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ
„25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, број 02/2013, 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, да није
осуђиван за
кривична дела
против
привреде,
кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је 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 (чл. 75. ст. 2.
Закона).

Место: ________________
Датум:_________

М.П.

Понуђач:
_______________

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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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 РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И
ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, број 02/2013,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за
кривична дела
против
привреде,
кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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 6umu потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Смедерево,: Омладинска број 1,11300 Смедерево, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку радова - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА
МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30-09-2013.
године до 12 часова..
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок за подношење понуда
рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набаеки - рок за
подношење
понуда
почиње
да
тече
првог
наредног
дана.
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 преог 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).

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
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 број
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1, 11300 Смедерево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И
ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И
ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И
ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ" или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И
ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 - 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана [рок је дефинисан у складу са Законом о рокоеима измирења
новчаних обаееза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС" бр.
119/2012)],
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђен испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранцију за изведене радове која су предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 понуђач
ће навести на обрасцу понуде.
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова понуђач ће навести на обрасцу понуде.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. 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
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понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набаеке, испорука, монтажа, демонтажа, итд.
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.
10.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
11.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail или факсом на број тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним
информацијама
или
појашњењима
конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/2013.
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.
12. 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.
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13.
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

ОБАВЕЗА

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% 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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена".
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће изабрати
понуду у којој је понуђен краћи рок извођења радова.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио боље услове плаћања.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
17. 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.
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 непос редно,
електронском поштом на e-mail, факсом на број 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. O поднетом
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захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

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.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр______ од ___.___2013. године за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ,
ЈН бр 02/2013
1)0ПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Adpeca понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача u назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

B) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде u 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)

Назие подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набавке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набаеке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке 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 месша предвиђених
у шабели, пошребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди.
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5) РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1
ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

_______ ( Рок важења понуде не
може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуда.)

Рок извођења радова

Гарантни период за изведене радове

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке
обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ
Закључен између:

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, Телефон 026/221724, Телефакс 16 31, кога заступа градоначелник Града
Смедерева Др Јасна Аврамовић (у даљем тексту Наручилац)
и

______________________ са седиштем у _______________, улица _________________, ПИБ:
_______________, Матични број: ______________, Број рачуна: ______________, Назив банке:
_______________, Телефон _________________, Телефакс ______, кога заступа _________________
(у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', број 124/2012., у даљем тексту: Закон), на основу позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила
Републике Србије и бази прописа и на интернет страници Наручиоца, дана ___.___.2013.
године, спровео поступак за јавну набавку радова мале вредности, број 02/13 - РАДОВИ
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА
ГРАДЊЕ, ЈН бр 01/2013.
-да је Извођач ___.___.2013. године доставио понуду број ___-___/13-03, која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
-да понуда Извођача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне
документације, 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 у даљем тексту : Закон.), на основу понуде
понуђача и Одлуке о додели уговора број ___-____/13-___ од ___.___.2013. године,
изабрао Извођача за извођење радова која 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 ________________________________________________________________.
- да Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача , као да их је сам извео.
Члан 1.
Предмет овог Уговора су РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА
МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013 а према понуди понуђача број
___-___/13-__ од ___.___.2013. године и Одлуци градоначелника града Смедерева број 404___/13-07 од ___.___.2013. године који чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, изведе РАДОВЕ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“ СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ,
ЈН бр 02/2013 , из Члана 1. овог Уговора.
Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:
РАДОВИ: ______________ динара без ПДВ - а,
ПДВ
______________ динара,
УКУПНО: _______________динара са ПДВ - ом
Јединичне цене су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да уговорену цену из Члана 1. овог Уговора, исплати Извођачу
одложено ___ дана, након извршеног посла и по испостављеној фактури, на текући рачун број:
_____________________.
Члан 4.
Радове из Члана 1. овог Уговора, извођач је у обавези да изведе у року до ___
календарских дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.
Време почетка радова је 2 (два) радна дана од дана увођења извођача у посао од стране
надзорног органа, што ће се констатовати и у грађевинском дневнику. Рок извођења радова
почиње да тече од дана увођења извођача у посао а у сваком случају 8 (осам) дана од дана
закључења Уговора.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује грађевинским дневником.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Инвеститора - Наручиоца.
Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању околности, а
најкасније задњег дана у месецу за текући месец, односно за радове који се изводе у последњем
месецу по динамичком плану, најкасније 15 дана пре истека коначног рока завршетка радова.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Члан 5.
Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу
уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим
што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове из Члана 1. овог Уговора, изведе савесно, стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима
који важе за ту врсту посла, као и да приликом извођења радова користи материјале доброг
квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије који су у складу са техничким
захтевима из предмета и предрачуна радова.
Члан 7.
Стручни надзор над извођењем радова из Члана 1. овог Уговора, вршиће овлашћено
лице наручиоца, именовано од стране ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево.
Члан 8.
Извођач радова се обавезује:
- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему у складу са сопственом понудом
број ___-___/2013 од ___..2013. године, усвојеним динамичким планом извођења радова и
инвестиционо-техничком документацијом, који чине саставни део овог уговора;
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- да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему према
прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају
стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова и
пројектне документације приложене уз уговор.
Члан 9.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети
све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, признаје
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу, без
права приговора.
Члан 10.
Уколико Извођач не започне извођење радова на уговорени начин или ако прекине са
извођењем радова или одустане од даљег рада, Инвеститор - Наручилац има право да раскине
овај уговор и да захтева од Извођача накнаду настале штете. Извођач има обавезу да о
евентуално насталим ситуацијама, из овог члана, у најкраћем могућем року обавези Наручиоца
са давањем писаних образложеих разлога.
Члан 11.
Уколико се извођач не буде придржавао услова из понуде, наручилац ће ангажовати
треће лице на терет извођача.
Члан 12.
У случају спора који може настати у реализацији овог Уговора, уговорне стране су
сагласне да настали спор реше споразумно.
Уколико се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда
у Пожаревцу.
Члан 13.
У делу који није регулисан овим Уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих
свака уговорна страна задржава по 3 примерка.
ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

____________

____________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 02/2013 | 39/41

VIII 0БРАЗАЦ 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

ИЗНОС ТРОШКА УРСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДОМА МЗ „25. МАЈ“
СМЕДЕРЕВО – 1 ФАЗА ГРАДЊЕ, ЈН бр 02/2013, 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 јаене набаеке 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 набаеке може
трајати до две године. Поереда конкуренције представља негативну референцу усмислу члана
82. cmae 1. тачка 2) Закона. 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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