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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 16/2017 су радови: изградња котларнице на чврсто гориво.
Шифра из ОРН 45214000 – радови на изградњи пословних зграда у функцији образовања
и истраживања
1.2
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.
1.3
Партије
Предметна набавка није обликована у партије.
1.4
Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5

Контакт
Др Милан Коларевић ред. проф.
Продекан за квалитет и инфраструктуру
Е – mail: kolarevic.m@mfkv.kg.ac.rs
Телефон: 036/383 377
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2. ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

ВРСТА,

КВАЛИТЕТ,

Грaђевинско-зaнaтски и електро рaдови нa пројекту изградња котларнице на чврсто
гориво

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2
3
4

А I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Опис активности

јед. мере

Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима. Ископ мора бити у складу са препорукама из
геомеханичког елабората. Коначан извештај остварених носивости тла мора
да изради овлашћена институција чија је услуга урачуната у цену. Терен мора
бити раван, испланиран, а слојеви набијени до потребне носивости.
Машински ископ земље III категорије за темељне траке и подне плоче према
пројекту, са ручном дорадом за израду темеља, са одлагањем земље и чувањем
за касније насипање.
Набавка и насипање шљунка у дебљини од 15cm са набијањем до потребне
збијености за подну плочу објекта и темеље објекта. (потребна збијеност је
30000 kN/m2).
Насипање земље из ископа око темеља објекта са набијањем до прописане
збијености у слојевима по 20cm до нивоа шљунковитог (крупнозрног) насипа
са планирањем.
Одвоз вишка земље из ископа на депонију до 10km и његово коришћење за
спољње уређење према посебном нацрту уколико то траже надлежне службе.
Обрачунато у растреситом стању.

Колич.

m3

7,80

m3

5,60

m3

2,50

m3

7,10

А II. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2
3
4
5

Опис активности

јед. мере

Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима. Коначни преглед бетона који се уграђује мора да
верификује овлашћена институција и то је обрачунато у цени по јединици
мере.
Израда потребне оплате са спојним материјалима је урачуната у цену
позиција бетонских и армирано бетонских радова и не обрачунава се
посебно.
Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских тракастих
темеља објекта бетоном МБ30 у потребној дашчаној оплати, у свему према
пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских вертикалних и
хоризонталних серклажа бетоном МБ30 у потребној глаткој оплати, у свему
према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Набавка материјала, транспорт и израда лако армиране подне плоче d=10cm
у објекту бетоном МБ20 (армирање према детаљима пројекта конструкције).
Набавка материјала и бетонирање тампон слоја испод темељних плоча
неармираним бетоном МБ-10, дебљине 5cm.
Набавка, транспорт, машинско истезање, сечење, савијање, везивање и
полагање арматуре у темеље, вертикалне и хоризонталне серклаже, стубове,
греде, подну плочу објекта, у свему према статичком прорачуну и детаљима
арматуре. Количина дата у предмеру је апроксимативна, а стварна количина
је дата у спецификацији детаља арматуре.

Колич.

m3

4,10

m3

2,75

m2

22,00

m2

22,00

kg

343,00
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АIII. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

Опис активности

јед. мере

Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима.
Оплата свих бетонских елемената се не обрачунава посебно јер је ушла у
обрачун АБ радова.
Постављање и демонтажа фасадне цевасте скеле од цеви висине од 2-4m за
све време градње за све грађевинске и инсталатерске радове.

m2

Колич.

75,00

А IV. ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2
3
4
5

Опис активности

јед. mере

Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима.
Набавка материјала, транспорт и зидање зидова опекарским модуларним
блоком у d=25cm у продужном малтеру 1:2:6. У цену урачунати и израду
армирано бетонских надвратника и подпрозорних греда.
Набавка материјала, транспорт и машинско малтерисање унутрашњих и
спољашњих зидова по систему "Rofix" или сл. Ценом обухватити набавку и
постављање профила за заштиту ивица зидова.
Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације испод
зидова са основним хладним битуменским премазом у слојевима трака које се
варе по систему "Кондор 4" или сл., варених на подлогу и са вареним
преклопима.
Набавка материјала, транспорт и израда бавалита, структура зрна 1,5, боја по
избору инвеститора.
Грађевинска помоћ при занатским и инсталатерским радовима, уз минималну
потрошњу материјала (помоћ при уградњи прозора, врата, разводних
инсталација и сл.)

Колич.

м3

10,85

м2

86,80

м2

10,80

м2

43,40

rs

10,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Врста грађевинских радова
Земљани радови
Бетонски и армирано бетонски радови
Тесарски радови
Зидарски радови

В. ЗАНТСКИ РАДОВИ
В I. КРОВНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Р.

Опис активности

јед. мере

Колич.
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бр.

1

2

Набавка материјала, транспорт и монтажа кровног сендвич панела 60 mm на
изведену челичну конструкцију, укључујући и уздужне и попречно заптивање.
Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталних и вертикалних олука
Ø100 mm, од бојеног челичног пластифицираног лима d=0.7mm, RAL 9006,
развијене ширине цца 30-50cm, са свим помоћним и заптивним материјалом
у складу са системом кровног покривача.

м2

29,50

м'

15,50

В II. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

2

Опис активности

јед. мере

Сви радови се морају извести у складу са пројектом, и техничким описом
архитектуре и грађевинске конструкције и важећим стандардима. Пескарање
зарђалих делова по стопи Са 2.5 за спољње радове и St2 за шупље цеви и
отпрашивањем, са противкорозијском заштитом је обухваћено ценом, а врста
заштите је наведена према посебним ставкама. Пред наручиоцем мора
извођач да провери количине и димензије.
Израда и монтажа челичне конструкције од кутијастих профила, са свим
потрошним материјалом и анкер плочама, са пескарењем рђајућих делова,
противкорозијска заштита је бојењем полиуретанском бојом два пута
основним и једном завршном премазом, дебљина наноса минимум 40
микрона, са свим помоћним радовима, превозом, употребом аутодизалице и
помоћних скела.
Комплетна израда, испорука и монтажа двокрилних врата од црне челичне
браварије израђене од кутијастих профила, са свим потрошним материјалом
са пескарењем рђајућих делова, противкорозијска заштита је бојењем
полиуретанском бојом два пута основним и једном завршном премазом,
дебљина наноса минимум 40 микрона, са свим помоћним радовима,
превозом, употребом аутодизалице и помоћних скела.

Колич.

kg

310,00

koм

1,00

В III. АЛУМИНИЈУМСКО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

2

Опис активности

јед. мере

Колич.

Сви радови се морају извести у складу са пројектом, техничким извештајем и
важећим стандардима. Системски детаљи морају бити одобрени од стране
пројектанта, на подлози извођачког пројекта и детаља, које је урадио извођач
и то је обрачунато у цену. Пред наручиоцем извођач мора проверити
количине и димензије. Мере узети на лицу места.
Стакла и профили морају имати потребне сертификате и атесте у складу са
важећим правилником. Сви елементи и њихови делови су прашкасто бојени
и пластифицирани у боју ral 9006 (weissaluмiniuм).
Сви елементи морају бити набављени са градилишном бравом и улошком,
који се мењају за коначне улошке записнички према упуствима службе за
одржавање инвеститора, уз учешће извођача столарских радова. Отварање
врата са електробравом морају бити са стране извођача (заштићена) урађена
за излаз у случају пожара.
Комплетна израда, испорука и монтажа ФИКСНОГ ПРОЗОРА, зидарска
мера 120/80 cm, Систем: АЛУ профили; Боја: споља РАЛ 9007; Испуна:
изолационо стакло 2x4 (лепљено)-16-4 mm, Уг 1.1; Подпрозорна даска: споља
лимена РАЛ 9007. Заједно са свим припремним, помоћним и завршним
радовима, вертикалним и хоризонталним транспортима и потребним
скелама. Ознака у пројекту: 1.
Комплетна израда, испорука и монтажа ПРОЗОРА, зидарска мера 120/80 цм,
Систем: АЛУ профили; Боја: споља РАЛ 9007; Испуна: изолационо стакло
2x4 (лепљено)-16-4 mm, Уг 1.1; Подпрозорна даска: споља лимена РАЛ 9007.

koм

1,00

koм

1,00
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Заједно са свим припремним, помоћним и завршним радовима, вертикалним
и хоризонталним транспортима и потребним скелама. Ознака у пројекту: 1.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Врста грађевинских радова
Кровно лимарски радови
Браварски радови
Алуминијумски радови

С. РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ, ХИДРАНТСКЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ
Р.
бр.

1

2

3

4

5

6

С I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Опис активности

Ископ рова за полагање цеви у земљишту III и IV категорије са одбацивањем
ископаног материјала са једне стране рова на 1m од ивице рова. Ископ је 95%
машински, а 5 % ручни. Позицијом обухваћено планирање дна рова.
Обрачун количина:
V=ŠxDxL :
-водовод: 0,4 x 1,0 x 17,3 м = 6,92 м3
-вод. и хидр.: 0,4 x 1,0 x 2,0 м = 0,80 м3
-канал.: 0,4 x 0,5*(0,8+1,2)*15 = 6,00 м3
Ископ за Шахту 1 у земљишту III и IV категорије са одбацивањем ископаног
материјала на 1m од ивице ископа. Ископ је 95 % машински, а 5% ручни
Обрачун количина:
В=ШxДxХ:
2,0 x 1,5 x 1,35 м = 4,05 м3
Набавка, транспорт, уградња ситнозрног песка за заштиту цеви. За цеви
водоводне и хидрантске мреже, израда постељице d=10 cm и надслоја од d=
10 cm изнад врха веће цеви. За цеви канализационе мреже, израда постељице
d = 10 cm и надслоја од 15 cm изнад врха цеви.
Обрачун количина:
- водвод: 0,4 x 0,3 x 17,3 = 2,08 м3
- вод. И хидр.: 0,4 x 0,3 x 2,0 = 0,24 м3
- канал.: 0,4 x 0,3 x 15,0 = 1,80 м3
Затрпавање ровова и шахте материјалом из ископа уз набијање у слојевима од
по 30 cm, са планирањем и равнањем на крају.
Обрачун количина:
- водвод: 1,2 x (6,92 - 2,08) = 5,80 м3
- вод. И хидр.: 1,2 x (0,80 - 0,24) = 0,67 м3
- канал.: 1,2 x (5,4 - 1,8) = 4,32 м3
- шахта 1: 1,2 x (4,05 - 2,18) = 2,25 м3
Сечење бетонског тротоара за израду Шахте 1, водоводне и хидрантске мреже
и прикључка нове водоводне мреже на постојећу. Ширина сечења је 60 cm.
Обрачун количина:
П = Ш x Л:
0,60 x (4+2+4) + 1,5 x 1,5 = 8,25 м2
Одвоз вишка земљаног материјала на депонију до 1km удаљености.
Обрачун количина по м3

јед. мере

Колич.

м3

13,72

м3

4,05

м3

4,12

м3

13,04

м2

8,25

м3

2,00
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Р.
бр.

С II. БЕТОНСКИ РАДОВИ
Опис активности

1

Израда бетонског Шахта 1 од бетона МБ 30 у обостраној оплати, справљањем
бетона на лицу места или набавком, транспортом и уградњом бетона. Цртежи
Шахта 1 дати су у графичком прилогу. Доња плоча шахта се армира
арматурном мрежом Q 335 у горњој и доњој зони. Зидови шахта се армирају
арматурном мрежом Q 188 у две зоне. Горња плоча шахта се армира
арматурном мрежом Q 335 у горњој и доњој зони, са остављањем отвора 40 x
40 cm према цртежима. Позицијом обухаћена оплата, набавка, транспорт и
уградња арматуре, као и неговање бетона и његово квашење до достизања 80%
чврстоће у току 7 дана. Израда пењалица од арматурне челичне жице РØ10
на 20 цм висине, према цртежима.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
Бетонирање просечених траса за нову водоводну мрежу. Позицијом
обухваћена израда бетона МБ 15 на лицу места или набавка, транспорт и
уградња истог, са завршним поравнавањем са постојећим платоом. Дебљина
бетонског тротоара је процењена на d = 5 cm.
Обрачун по м3 уграђеног бетона

2

Р.
бр.

Колич.

м3

1,10

м3

0,30

јед. мере

Колич.

м1

20,00

koм.

3,00

koм.

7,00

koм.

1,00

koм.

1,00

koм.

2,00

koм.

1,00

koм.

1,00

м1

6,50

koм.

2,00

koм.

7,00

M1

1,80

ком

6,00

С III. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1

Опис активности

2.1

Набавка, транспорт и уградња водоводних цеви од полиетилена PE, за
радне притиске до 10 бар-а PN10.
Обрачун по м1 уграђене цеви:
- DN 63
Набавка, транспорт и уградња PE фазонских комада за сучеоно заваривање.
Позицијом обухваћено и спајање сучеоним заваривањем комада.
Обрачун по уграђеном комаду:
- PE Туљак DN 63са летећом прирубницом

2.2

- PE колено 90 DN 63

3
3.1

Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених фазонских комада са
прирубничким спојем (фланша). Позицијом обухваћен и потребан
шрафовски материјал.
- T 65/65

3.2

- T 65/50

3.3

- Вентил са точком DN 63

3.4

- Зупчаста спојка PE 63

3.5

- Спојка PE 63 на поцинковану 2"

4

5.1

Набавка, транспорт и уградња PP-R водоводних цеви радног притиска 10
бара PN10.
Обрачун по м1 уграђене цеви:
- DN 25
Набавка, транспорт и уградња PP-R фазонских комада за водоводну мрежу.
Позицијом обухваћена и уградња сучеоним заваривањем.
- вентил са точком DN25

5.2

- колено 90 DN25

6

Набавка, транспорт и уградња поцинковане цеви 2'' (DN 63) за унутрашњи
зидни хидрант.
- за DN 63
Набавка, транспорт и уградња дихтунг гума за прирубничке појеве
водоводне мреже. Обрачун по уграђеном комаду:

2

5

7

јед. мере
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8
9

Р.
бр.

1

2
3
4
5

Обрачун по м1 уграђене цеви
Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви. Обрачун по м1
уграђене цеви:
- ПВЦ fi 50
Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ комада. Обрачун по
уграђеном комаду:
- ПВЦ колено 90 fi 50

м1

17,00

ком.

2,00

јед. мере

Колич.

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

пауш.

1,00

С IV. ОСТАЛИ РАДОВИ
Опис активности

Набавка, транспорт и уградња зидног хидрантског ормара са вентилом и
противпожарном опремом (црево, млазница и др.).
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвозденог шахт поклопца дим. 40 x
40 цм за лак саобраћај са рамом.
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња металног лавабоа. Позициојом обухваћена и
монтажа на зид. Са сифонским цревом и дихтунг гумом.
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња славине у котларници са наставцима за
монтажу црева.
Обрачун по уграђеном комаду:
Извлачење старе цеви (укинуте трасе водовода) испод новопројектованог
објекта котларнице. Позицијом обухваћено потребно откопавање цеви и
машинско извлачење цеви из тла.
Обрачун паушално:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ, ХИДРАНТСКЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ
Врста радова
Земљани радови
Бетонски радови
Инсталатерски радови
Остали радови
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D. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

Опис активности

јед. мере

Колич.

кпл

1

m

30

кпл

1

•

1

2

3

Набавку, транспорт и складиштење на градилишту материјала,
прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
• Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и
свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за
квалитетну и комплетну израду инсталације.
• Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим
позицијама у складу са важећим прописима и правилима за
квалитетну израду
• Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.
• Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на
већ изведеним радовима.
• Сав употребљени материјал мора одговарати важећим
стандардима и бити првокласног квалитета.
• Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у
потпуности према важећим прописима за предметне врсте
радова.
• У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала
и потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
• Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке
документације.
• Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
• Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
Испорука материјала и израда свих потребних нових и преслагање
постојећих веза у разводном орману котларнице у подруму.
Демонтажа постојећих аутоматских осигурача B16A
(ком 3 - трофазна прикључница) и испорука и монтажа аутоматских
осигурача C25A (ком 3).
Испорука материјала, постављање и полагање напојног кабла типа
PP00-Y 5x4 mm2 за напајање новопројектованог разводног ормана
котларнице RO-KOT. Кабал се полаже делом у инсталационим
SAPA цевима, а делом у кабловским регалима.
Испорука материјала, постављање и монтажа металног разводног
ормана коталрнице RO-KOT, израђен од два пута декапираног лима
деблине 1,5mm приближних димензија 800x550x210 mm, у степену
заштите IP55, сличан типу KB2/5 Евротехна Краљево, са следећом
опремом:
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4

5
6

7

8

9

*компакт прекидач MC1, 32A, 0-1, 25kA
*продужени подгон за MC1 са ручицом
*напонски окидач за MC1, 230V
*аутоматски осигурач B16A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач B10A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач C10A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач B6A, 1p, 6kA
*моторно заштитни прекидач 3p, 6-10A
*моторни контактор 3p, 12A, 5,5kW, 1NO+1NC
*гребенасти прекидач 0-1. 1p, 20A
*монофазна ОГ прикључница 16A,250V,IP54
*трофазна ОГ приекључница 16A,400V,IP54
*печуркасти тастер све-стоп 1NC,IP67
*сигналне сијалице 5W, 230V
*неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке,
проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне
плочице.
Испорука материјала, постављање и монтажа поцинкованих
хоризонталних перфорираних носача енергетских каблова у
комплету са кривинама, рачвама и угловима, димензија:
*PNK 100 mm
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих PVC
цеви за провлачење каблова за напајање расвете и прикључница.
*Ø16 mm
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих SAPA
цеви за провлачење каблова за напајање мотора вентилатора и
мотора за подизање клапне.
*Ø23 mm
Испорука материјала и израда инсталације функционалног
осветљења и паник расвете, полагањем кабла типа PP00-Y 3x1,5
mm2, делом у PNK регалима, а делом у инсталационим ПВЦ цевима,
са израдом разводних и монтажних кутија без прекидача.
Испорука материјала и израда инсталације монофазних
прикључница,
полагањем кабла типа PP00-Y 3x2,5 mm2, делом у PNK регалима, а
делом у инсталационим PVC цевима, са израдом разводних и
монтажних кутија без прекидача.
Испорука материјала и израда инсталације напајања мотора
вентилатора и мотора за подизање клапне, кабловима типа PP00
положеним делом у PNK регалима, а делом у инсталационим SAPA
цевима.
*PP00-Y 5x2,5 mm2
*PP00-Y 3x2,5 mm2

10
11
12

Испорука материјала, постављање и монтажа флуо светиљке
2x49W,ECG,IP65
Испорука материјала, постављање и монтажа паник светиљке
8W,ECG,IP65,3х
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих
надградних ОГ прикљечница и прекидача и то:
*монофазна прикључница ОГ, дупла, 16A,250V,IP54
*серијски ОГ прекидач, 10A,250V,IP54

13

Испорука материјала и израда инсталације уземљења, полагањем
поцинковане траке FеZн 25x4 mm у темељ, испод завршног слоја
бетона. Траку заварити за арматуру темеља ако је то могуће на сваких
3 до 5 m, тако да заједно чине једну галванску целину. Настављање и
укрштање извести преклопом помоћу укрсних комада за две
пролазне траке.

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
пауш
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1
1
1
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3
1
5
1
1
2
1
1
1
3
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m

24

m

20

m

25

m

25

m

10

m
m

20
10

ком

3

ком

1

ком
ком

1
1

m
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Испорука материјала и израда инсталације уземљења, полагањем
поцинковане траке FеZн 25x4 mm у припремљеном кабловском рову
од темељног уземљивача котларнице до цевастог уземљивача сонде
2". У цену позиције урачунати и ручни ископ рова за полагање
поцинковане траке.
Испорука материјала, постављање и полагање поцинкованог
цевастог уземљивача 2”x3m типа SRPS N.B4.942. У цену позиције
урачунати и ручни ископ јаме за полагање сонде.
Испорука материјала, постављање и монтажа укрсног комада
трака/трака SRPS N.B4.936/III.
Испорука материјала, постављање и монтажа поцинковане траке
FеZн 25x4 мм на одговарајућим носачима траке за бетон и израда
уземљивачког прстена у котларници.
Испорука материјала и повезивање свих металних маса, које
нормално нису под напоном а у случају грешке могу доћи под
опасан напон додира, помоћу поцинковане траке FеZн 25x4 mm
(m3) и укрсног комада SRPS N.B4.936/III. Други крај траке варити на
металну конструкцију котла.
Испорука материјала и израда преспоја за уземљење металних врата
котларнице каблом типа P/F 1x16 mm2 (0,3 m). Кабал са обе стране
заврити одговарајућим кабловским папучицама.
Завршна мерења и испитивања електричних и громобранских
инсталација у свему према SRPS HD 60364:2012, Електричне
инсталације нискон напона - Део6: Верификација.

m

20

кпл

1

ком

15

m

20

кпл

3

кпл

2

пaуш

1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ
Врста радова
А. Грађевинско занатски радови
В. Занатски радови
С. Радова за изградњу водоводне, хидрантске и канализационе
мреже за котларницу
D. Електро инсталатерски радови
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 4. у
поглављу 5. ове конкурсне
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
став 2. као и члана 76. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном документацијом

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) ЗЈН);

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) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе
из
важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима
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рада, заштити животне
средине, као и да нема
забрану
обављања
делатности која је на снази у
време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.

Да располаже одговарајућим
техничким и кадровским
капацитетом и то:
1.1.да има најмање 8 (осам) стално
запослених радника, за које
понуђач мора доставити доказ
којим на несумњив начин доказује
да су исти стално запослени код
понуђача (ППОД образац).
1.2.да у оквиру ових 8 (осам)
стално запослених радника, има
најмање 2 (два) стално запослена
радника са лиценцама и то1 (једног)дипломираног инжењера
грађевинске струке (са лиценцама
410 или 411),
-1 (једног) инжењера електро
струке (са лиценцом 450). Сви
ангажовани инжењери техничке
струке морају да поседују активне
лиценце (копија лиценце и копија
важеће потврде инжењерске
коморе).
Понуђач ће решењем именовати
одговорне извођаче радова у
предметној јавној набавци који
поседују напред наведене личне
лиценце.

2.

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу 5. ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. као и члана 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом

2.1.да располаже са потребним
техничким капацитетом:
- камион носивости минимално
5 т - ком. 1
- ровокопач –ком 1 или
уместо ровокопача -1 багер и
један утоваривач- ком
1
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Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било
којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени писмено обавести
Наручиоца и да је документује на прописани начин.
Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди
достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став. тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл.
80 Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из чл. 75 став. тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81
Закона о јавним набавкама.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст.
4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу 5. ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4),
чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 5. у поглављу 5. ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом,
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно (у том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу 5. ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом)
 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 затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
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 кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 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 је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
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измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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 као доказ да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетом и
да има најмање 8 (осам) стално запослених радника, доставља доказ којим на несумњив начин
доказује да су исти стално запослени код понуђача (ППОД образац) а за запослене инжењере
грађевинске и електро струке понуђач доставља и активне лиценце (копија лиценце и
копија важеће потврде инжењерске коморе).

Понуђач као доказ да располаже потребним техничким капацитетом доставља
фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, а за
моторна возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и
фотокопија полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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4) КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
4.1

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
4.2

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок изградње. У случају истог
понуђеног рока градње, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок изградње и исти рок плаћања.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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5) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
6) Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац
6);
7) Модел уговора (Образац 7)
8) Образац структуре понуђене цене (Образац 8);
9) Образац изјаве о прибављању полисе осигурања (Образац 9).
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ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – изградња
котларнице на чврсто гориво, редни број 16/2017, наручиоца Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-мaил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова – изградња котларнице на
чврсто гориво, редни број 16/2017, за потребе наручиоца Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсном
документацијом, спремни смо да понудимо:

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок завршетка радова

__________ календарских дана од дана увођења у посао

Рок плаћања

_______ дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна за извршене радове, и то:
- _____% односно износ од ___________ динара са
ПДВ-ом на име аванса,
- _____% односно износ од ___________ динара са
ПДВ-ом

Износ аванса

_______% односно ____________________ динара ( не
може бити већи од 50% укупне цене)

Гарантни рок

____________ месеци од дана примопредаје радова

Рок важења понуде

________ дана од дана отварања понуда

Место: ____________
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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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
___________________________________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШ КА

ИЗН ОС ТРОШ КА У РСД

УКУП АН ИЗНОС ТРОШ КОВА
П РИ П РЕМАЊА П ОНУДЕ
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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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број 16/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број 16/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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 за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове и то:
5.1 Да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетом и то:
- да има најмање 8 (осам) стално запослених радника,
- да у оквиру ових 8 (осам) стално запослених радника, има најмање 2 (два) стално
запослена радника са лиценцама и то- 1 (једног)дипломираног инжењера грађевинске струке (са лиценцама 410 или 411),
-1 (једног) инжењера електро струке (са лиценцом 450). Сви ангажовани инжењери
техничке струке морају да поседују активне лиценце (копија лиценце и копија важеће
потврде инжењерске коморе).
5.2.да располаже са потребним техничким капацитетом:
- камион носивости минимално 5 т - ком. 1
- ровокопач –ком 1 или уместо ровокопача -1 багер и један утоваривач- ком 1
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Н апомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број 16/2017,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач 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 за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место: _____________
Датум: _____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
_________________________________________________________ [навести назив понуђача],
дајем следећу
ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале
вредности радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број 16/2017, у року од осам дана
од дана потписивања уговора, доставити Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења
за добро извршење уговора:
-

-

-

-

оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног
или овлашћеног лица понуђача, за повраћај исплаћеног аванса, и менично
овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за
испоруку предметних добара,
оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног
или овлашћеног лица понуђача, за добро извршење посла, и менично овлашћење, у
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60
(шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара,
оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног
или овлашћеног лица понуђача, за отклањање грешака у гарантном року, и менично
овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца,
која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком
важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора,
копију депо картона који је издат од стране пословне банке која је наводена у
меничном овлашћењу – писму,
потврду о регистрацији меница односно листинг са сајта НБС,

Место: _____________
Датум: _____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписује и оверава члан групе
који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
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МОДЕЛ УГОВОРА

(ОБРАЗАЦ 7)

Напомена:
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а
овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата
елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или
више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.
1. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу из
Краљева, улица Доситејева број 19, матични број: 07316291, ПИБ 101255862, кога заступа
декан др Миле Савковић ред. проф. (у даљем тексту: Наручилац) и
2.______________________________________________________________,
из
_________________________, улица________________, број ______, матични број
______________________,
ПИБ
________________,
кога
заступа
директор
___________________ (у даљем тексту: Извођач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа са
подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
О ИЗГРАДЊИ КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на
основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца, дана 08. 08 2017. године, спровео поступак мале
вредности за јавну набавку радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број
16/2017,
- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од
__________2017. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава
захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,
- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде Извођача
и Одлуке о додели уговора број: ___________________________ од __________
2017. године, доделио уговор о јавној набавци Испоручиоцу.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова – изградња котларнице на чврсто гориво, број
16/2017 у свему према усвојеној Понуди Извођача бр. ______ од ________2017. године, која
је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге
активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова који су предмет Уговора
износи:______________ динара (без ПДВ-а) односно ______________ динара (са ПДВом), а добијена је на основу цене из усвојене Понуде Извођача број _______ од _______2017.
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.

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :
- аванс у износу од
% (неможе бити већи од 50%) вредности укупно уговорене цене у
року од ____дана од дана потписивања уговора и достављање захтева за плаћање аванса.
- остатак у износу од
% (неможе бити мањи од 50%) вредности укупно уговорене цене
по окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова
и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 45 дана од
дана пријема оверене ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __ календарских
дана (не може бити дуже од 30), 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 даном кумулативног стицања следећих услова :
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-

да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
одобрење за градњу,
да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе
наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и
примопредају објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да
обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази
обим радова који су предмет овог уговора
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми,
уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања
за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
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.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно
уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне
казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
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Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим
уговором, и да објекат преда Наручиоцу и кориснику.
Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова.
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року.
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- 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;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
кориснику и Наручиоцу;
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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 или
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и
да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци
- 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
по пријему писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове
заједно са корисником.
Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза
Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора, Наручилац ће обавестити Извођача.
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Члан 9.
Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 15 дана дуже од
потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на
први позив, а у корист Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са
роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора
бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да
продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет
овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских
гаранција.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора
и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и
платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог
захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке
отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 10.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су
предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта
у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са
важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих
лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему
према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
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Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и ангажује
координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом за све време извођења
радова.(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и не
може бити запослено код понуђача ).
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи
године (неможе бити краћи од две године)
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни
рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова
Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и
упутства за руковање.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова,
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по
пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом
гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 13.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета
и атесте који се захтевају по важећим прописима
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и
постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала
и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и
позитивном законском регулативом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и
техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
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Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета опреме. 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 да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико
Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача
искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 14.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и
Наручиоца.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних
(непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено
обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за
исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач
може приступити извођењу ових радова.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне
(непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене понуде
Извођача бр. ________ од _______ 2017. године за које се утврди постојање вишка радова
остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова до
10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде
пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог
члана, о томе обавесте Наручиоца.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
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Члан 17.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора
и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Члан 18.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних
цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених
радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача уз присуство
представника стручног надзора.
Члан 19.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења уговора не достави банкарске
гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за
озбиљност понуде;
-

ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за
озбиљност понуде;

-

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова;

-

уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању
и изградњи

-

у случају недостатка средстава за његову реализацију.
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Члан 20.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет
овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за
те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за
раскид уговор
Члан 21.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних
узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 22.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- конкурсна документација за јавну набавку број 16/2017
- понуда Извођача бр. ___________ од ________ 2017. године
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Краљеву.
Члан 24.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
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УГОВОРНЕ

СТРАНЕ:

за Наручиоца:

за Извођача:

________________________________________
(Име и презиме)

_______________________
(Име и презиме)
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(ОБРАЗАЦ 8)
Грaђевинско-зaнaтски и електро рaдови нa пројекту изградња котларнице на чврсто
гориво

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2
3
4

А I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Опис активности

јед. мере
Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима. Ископ мора бити у складу са препорукама из
геомеханичког елабората. Коначан извештај остварених носивости тла мора
да изради овлашћена институција чија је услуга урачуната у цену. Терен мора
бити раван, испланиран, а слојеви набијени до потребне носивости.
Машински ископ земље III категорије за темељне траке и подне плоче према
пројекту, са ручном дорадом за израду темеља, са одлагањем земље и чувањем
за касније насипање.
Набавка и насипање шљунка у дебљини од 15cm са набијањем до потребне
збијености за подну плочу објекта и темеље објекта. (потребна збијеност је
30000 kN/m2).
Насипање земље из ископа око темеља објекта са набијањем до прописане
збијености у слојевима по 20cm до нивоа шљунковитог (крупнозрног) насипа
са планирањем.
Одвоз вишка земље из ископа на депонију до 10km и његово коришћење за
спољње уређење према посебном нацрту уколико то траже надлежне службе.
Обрачунато у растреситом стању.

Колич.

m3

7,80

m3

5,60

m3

2,50

m3

7,10

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

Укупно : Земљани радови
А II. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

Опис активности
јед. мере
Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима. Коначни преглед бетона који се уграђује мора да
верификује овлашћена институција и то је обрачунато у цени по јединици
мере.
Израда потребне оплате са спојним материјалима је урачуната у цену
позиција бетонских и армирано бетонских радова и не обрачунава се
посебно.
Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских тракастих
темеља објекта бетоном МБ30 у потребној дашчаној оплати, у свему према
пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.

m3

Колич.

4,10

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредностиза јавну набавку радова –
Изградња котларнице на чврсто гориво
редни број 16/2017
страна 39 од 58

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

2
3
4
5

Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских вертикалних и
хоризонталних серклажа бетоном МБ30 у потребној глаткој оплати, у свему
према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Набавка материјала, транспорт и израда лако армиране подне плоче d=10cm
у објекту бетоном МБ20 (армирање према детаљима пројекта конструкције).
Набавка материјала и бетонирање тампон слоја испод темељних плоча
неармираним бетоном МБ-10, дебљине 5cm.
Набавка, транспорт, машинско истезање, сечење, савијање, везивање и
полагање арматуре у темеље, вертикалне и хоризонталне серклаже, стубове,
греде, подну плочу објекта, у свему према статичком прорачуну и детаљима
арматуре. Количина дата у предмеру је апроксимативна, а стварна количина
је дата у спецификацији детаља арматуре.

m3

2,75

m2

22,00

m2

22,00

kg

343,00

Укупно : Армирано бетонски радови
АIII. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

Опис активности
јед. мере
Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима.
Оплата свих бетонских елемената се не обрачунава посебно јер је ушла у
обрачун АБ радова.
Постављање и демонтажа фасадне цевасте скеле од цеви висине од 2-4m за
све време градње за све грађевинске и инсталатерске радове.

m2

Колич.

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

75,00

Укупно : Тесарски радови
А IV. ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2
3
4
5

Опис активности
јед. mере
Сви радови се морају извести у складу са пројектом и техничким описом
пројекта архитектуре и грађевинских конструкција, као и према свим важећим
стандардима и прописима.
Набавка материјала, транспорт и зидање зидова опекарским модуларним
блоком у d=25cm у продужном малтеру 1:2:6. У цену урачунати и израду
армирано бетонских надвратника и подпрозорних греда.
Набавка материјала, транспорт и машинско малтерисање унутрашњих и
спољашњих зидова по систему "Rofix" или сл. Ценом обухватити набавку и
постављање профила за заштиту ивица зидова.
Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације испод
зидова са основним хладним битуменским премазом у слојевима трака које се
варе по систему "Кондор 4" или сл., варених на подлогу и са вареним
преклопима.
Набавка материјала, транспорт и израда бавалита, структура зрна 1,5, боја по
избору инвеститора.
Грађевинска помоћ при занатским и инсталатерским радовима, уз минималну
потрошњу материјала (помоћ при уградњи прозора, врата, разводних
инсталација и сл.)

Колич.

м3

10,85

м2

86,80

м2

10,80

м2

43,40

rs

10,00

Цена по
јединици
mере (без
ПДВ-а)

Укупно : Армирано зидарски и изолатерски радови
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Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Врста грађевинских радова
Земљани радови
Бетонски и армирано бетонски радови
Тесарски радови
Зидарски радови
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Цена за укупну
количину (без
ПДВ-а)

В. ЗАНТСКИ РАДОВИ
В I. КРОВНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1
2

Опис активности
јед. мере
Набавка материјала, транспорт и монтажа кровног сендвич панела 60 mm на
изведену челичну конструкцију, укључујући и уздужне и попречно заптивање.
Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталних и вертикалних олука
Ø100 mm, од бојеног челичног пластифицираног лима d=0.7mm, RAL 9006,
развијене ширине цца 30-50cm, са свим помоћним и заптивним материјалом
у складу са системом кровног покривача.

Колич.

м2

29,50

м'

15,50

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

Укупно : Кровно лимарски радови
В II. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

2

Опис активности
јед. мере
Сви радови се морају извести у складу са пројектом, и техничким описом
архитектуре и грађевинске конструкције и важећим стандардима. Пескарање
зарђалих делова по стопи Са 2.5 за спољње радове и St2 за шупље цеви и
отпрашивањем, са противкорозијском заштитом је обухваћено ценом, а врста
заштите је наведена према посебним ставкама. Пред наручиоцем мора
извођач да провери количине и димензије.
Израда и монтажа челичне конструкције од кутијастих профила, са свим
потрошним материјалом и анкер плочама, са пескарењем рђајућих делова,
противкорозијска заштита је бојењем полиуретанском бојом два пута
основним и једном завршном премазом, дебљина наноса минимум 40
микрона, са свим помоћним радовима, превозом, употребом аутодизалице и
помоћних скела.
Комплетна израда, испорука и монтажа двокрилних врата од црне челичне
браварије израђене од кутијастих профила, са свим потрошним материјалом
са пескарењем рђајућих делова, противкорозијска заштита је бојењем
полиуретанском бојом два пута основним и једном завршном премазом,
дебљина наноса минимум 40 микрона, са свим помоћним радовима,
превозом, употребом аутодизалице и помоћних скела.

Колич.

kg

310,00

koм

1,00

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Укупно : Браварски радови
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Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

В III. АЛУМИНИЈУМСКО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Р.
бр.

Опис активности
јед. мере

Колич.

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Сви радови се морају извести у складу са пројектом, техничким извештајем и
важећим стандардима. Системски детаљи морају бити одобрени од стране
пројектанта, на подлози извођачког пројекта и детаља, које је урадио извођач
и то је обрачунато у цену. Пред наручиоцем извођач мора проверити
количине и димензије. Мере узети на лицу места.
Стакла и профили морају имати потребне сертификате и атесте у складу са
важећим правилником. Сви елементи и њихови делови су прашкасто бојени
и пластифицирани у боју ral 9006 (weissaluмiniuм).
Сви елементи морају бити набављени са градилишном бравом и улошком,
који се мењају за коначне улошке записнички према упуствима службе за
одржавање инвеститора, уз учешће извођача столарских радова. Отварање
врата са електробравом морају бити са стране извођача (заштићена) урађена
за излаз у случају пожара.

1

2

Комплетна израда, испорука и монтажа ФИКСНОГ ПРОЗОРА, зидарска
мера 120/80 cm, Систем: АЛУ профили; Боја: споља РАЛ 9007; Испуна:
изолационо стакло 2x4 (лепљено)-16-4 mm, Уг 1.1; Подпрозорна даска: споља
лимена РАЛ 9007. Заједно са свим припремним, помоћним и завршним
радовима, вертикалним и хоризонталним транспортима и потребним
скелама. Ознака у пројекту: 1.
Комплетна израда, испорука и монтажа ПРОЗОРА, зидарска мера 120/80 цм,
Систем: АЛУ профили; Боја: споља РАЛ 9007; Испуна: изолационо стакло
2x4 (лепљено)-16-4 mm, Уг 1.1; Подпрозорна даска: споља лимена РАЛ 9007.
Заједно са свим припремним, помоћним и завршним радовима, вертикалним
и хоризонталним транспортима и потребним скелама. Ознака у пројекту: 1.

koм

1,00

koм

1,00

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

Укупно : Алуминијумско стаклорезачки радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Врста грађевинских радова
Кровно лимарски радови
Браварски радови
Алуминијумски радови
УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
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Цена за укупну
количину (без
ПДВ-а)

С. РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ, ХИДРАНТСКЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ
Р.
бр.

1

2

3

4

5

6

С I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Опис активности

Ископ рова за полагање цеви у земљишту III и IV категорије са одбацивањем
ископаног материјала са једне стране рова на 1m од ивице рова. Ископ је 95%
машински, а 5 % ручни. Позицијом обухваћено планирање дна рова.
Обрачун количина:
V=ŠxDxL :
-водовод: 0,4 x 1,0 x 17,3 м = 6,92 м3
-вод. и хидр.: 0,4 x 1,0 x 2,0 м = 0,80 м3
-канал.: 0,4 x 0,5*(0,8+1,2)*15 = 6,00 м3
Ископ за Шахту 1 у земљишту III и IV категорије са одбацивањем ископаног
материјала на 1m од ивице ископа. Ископ је 95 % машински, а 5% ручни
Обрачун количина:
В=ШxДxХ:
2,0 x 1,5 x 1,35 м = 4,05 м3
Набавка, транспорт, уградња ситнозрног песка за заштиту цеви. За цеви
водоводне и хидрантске мреже, израда постељице d=10 cm и надслоја од d=
10 cm изнад врха веће цеви. За цеви канализационе мреже, израда постељице
d = 10 cm и надслоја од 15 cm изнад врха цеви.
Обрачун количина:
- водвод: 0,4 x 0,3 x 17,3 = 2,08 м3
- вод. И хидр.: 0,4 x 0,3 x 2,0 = 0,24 м3
- канал.: 0,4 x 0,3 x 15,0 = 1,80 м3
Затрпавање ровова и шахте материјалом из ископа уз набијање у слојевима од
по 30 cm, са планирањем и равнањем на крају.
Обрачун количина:
- водвод: 1,2 x (6,92 - 2,08) = 5,80 м3
- вод. И хидр.: 1,2 x (0,80 - 0,24) = 0,67 м3
- канал.: 1,2 x (5,4 - 1,8) = 4,32 м3
- шахта 1: 1,2 x (4,05 - 2,18) = 2,25 м3
Сечење бетонског тротоара за израду Шахте 1, водоводне и хидрантске мреже
и прикључка нове водоводне мреже на постојећу. Ширина сечења је 60 cm.
Обрачун количина:
П = Ш x Л:
0,60 x (4+2+4) + 1,5 x 1,5 = 8,25 м2
Одвоз вишка земљаног материјала на депонију до 1km удаљености.
Обрачун количина по м3

јед. мере

Колич.

м3

13,72

м3

4,05

м3

4,12

м3

13,04

м2

8,25

м3

2,00

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

Укупно : Земљани радови

Р.
бр.

1

С II. БЕТОНСКИ РАДОВИ
Опис активности

Израда бетонског Шахта 1 од бетона МБ 30 у обостраној оплати, справљањем
бетона на лицу места или набавком, транспортом и уградњом бетона. Цртежи
Шахта 1 дати су у графичком прилогу. Доња плоча шахта се армира
арматурном мрежом Q 335 у горњој и доњој зони. Зидови шахта се армирају
арматурном мрежом Q 188 у две зоне. Горња плоча шахта се армира
арматурном мрежом Q 335 у горњој и доњој зони, са остављањем отвора 40 x

јед. мере

Колич.

м3

1,10
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Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

40 cm према цртежима. Позицијом обухаћена оплата, набавка, транспорт и
уградња арматуре, као и неговање бетона и његово квашење до достизања 80%
чврстоће у току 7 дана. Израда пењалица од арматурне челичне жице РØ10
на 20 цм висине, према цртежима.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
Бетонирање просечених траса за нову водоводну мрежу. Позицијом
обухваћена израда бетона МБ 15 на лицу места или набавка, транспорт и
уградња истог, са завршним поравнавањем са постојећим платоом. Дебљина
бетонског тротоара је процењена на d = 5 cm.
Обрачун по м3 уграђеног бетона

2

м3

0,30

Укупно : Бетонски радови
С III. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

1

Опис активности

2.1

Набавка, транспорт и уградња водоводних цеви од полиетилена PE, за
радне притиске до 10 бар-а PN10.
Обрачун по м1 уграђене цеви:
- DN 63
Набавка, транспорт и уградња PE фазонских комада за сучеоно заваривање.
Позицијом обухваћено и спајање сучеоним заваривањем комада.
Обрачун по уграђеном комаду:
- PE Туљак DN 63са летећом прирубницом

2.2

- PE колено 90 DN 63

3
3.1

Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених фазонских комада са
прирубничким спојем (фланша). Позицијом обухваћен и потребан
шрафовски материјал.
- T 65/65

3.2

- T 65/50

3.3

- Вентил са точком DN 63

3.4

- Зупчаста спојка PE 63

3.5

- Спојка PE 63 на поцинковану 2"

4

5.1

Набавка, транспорт и уградња PP-R водоводних цеви радног притиска 10
бара PN10.
Обрачун по м1 уграђене цеви:
- DN 25
Набавка, транспорт и уградња PP-R фазонских комада за водоводну мрежу.
Позицијом обухваћена и уградња сучеоним заваривањем.
- вентил са точком DN25

5.2

- колено 90 DN25

6

Набавка, транспорт и уградња поцинковане цеви 2'' (DN 63) за унутрашњи
зидни хидрант.
- за DN 63
Набавка, транспорт и уградња дихтунг гума за прирубничке појеве
водоводне мреже. Обрачун по уграђеном комаду:
Обрачун по м1 уграђене цеви

2

5

7

јед. мере

Колич.

м1

20,00

koм.

3,00

koм.

7,00

koм.

1,00

koм.

1,00

koм.

2,00

koм.

1,00

koм.

1,00

м1

6,50

koм.

2,00

koм.

7,00

M1

1,80

ком

6,00
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Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

8
9

Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви. Обрачун по м1
уграђене цеви:
- ПВЦ fi 50
Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ комада. Обрачун по
уграђеном комаду:
- ПВЦ колено 90 fi 50

м1

17,00

ком.

2,00

Укупно : Инсталатерски радови

Р.
бр.

1
2
3
4
5

С IV. ОСТАЛИ РАДОВИ
Опис активности

Набавка, транспорт и уградња зидног хидрантског ормара са вентилом и
противпожарном опремом (црево, млазница и др.).
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвозденог шахт поклопца дим. 40 x
40 цм за лак саобраћај са рамом.
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња металног лавабоа. Позициојом обухваћена и
монтажа на зид. Са сифонским цревом и дихтунг гумом.
Обрачун по уграђеном комаду:
Набавка, транспорт и уградња славине у котларници са наставцима за
монтажу црева.
Обрачун по уграђеном комаду:
Извлачење старе цеви (укинуте трасе водовода) испод новопројектованог
објекта котларнице. Позицијом обухваћено потребно откопавање цеви и
машинско извлачење цеви из тла.
Обрачун паушално:

јед. мере

Колич.

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

пауш.

1,00

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количину
(без ПДВа)

Укупно : Остали радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ, ХИДРАНТСКЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ
Цена за укупну
Врста радова
количину (без
ПДВ-а)
Земљани радови
Бетонски радови
Инсталатерски радови
Остали радови
УКУПНО РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ, ХИДРАНТСКЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредностиза јавну набавку радова –
Изградња котларнице на чврсто гориво
редни број 16/2017
страна 45 од 58

D. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Р.
бр.

Опис активности

јед. мере

Колич.

кпл

1

m

30

•

1

2

3

Набавку, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора
и опреме, како је дато у појединим позицијама.
•
Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог
ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и
комплетну израду инсталације.
•
Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим
позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну
израду
•
Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
•
Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ
изведеним радовима.
•
Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и
бити првокласног квалитета.
•
Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у
потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
•
У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и
потребне радне снаге и сви порези на рад и материјал.
•
Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке
документације.
•
Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
• Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
Испорука материјала и израда свих потребних нових и преслагање
постојећих веза у разводном орману котларнице у подруму. Демонтажа
постојећих аутоматских осигурача B16A
(ком 3 - трофазна прикључница) и испорука и монтажа аутоматских
осигурача C25A (ком 3).
Испорука материјала, постављање и полагање напојног кабла типа PP00-Y
5x4 mm2 за напајање новопројектованог разводног ормана котларнице ROKOT. Кабал се полаже делом у инсталационим SAPA цевима, а делом у
кабловским регалима.
Испорука материјала, постављање и монтажа металног разводног ормана
коталрнице RO-KOT, израђен од два пута декапираног лима деблине
1,5mm приближних димензија 800x550x210 mm, у степену заштите IP55,
сличан типу KB2/5 Евротехна Краљево, са следећом опремом:
*компакт прекидач MC1, 32A, 0-1, 25kA
*продужени подгон за MC1 са ручицом
*напонски окидач за MC1, 230V
*аутоматски осигурач B16A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач B10A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач C10A, 1p, 6kA
*аутоматски осигурач B6A, 1p, 6kA
*моторно заштитни прекидач 3p, 6-10A
*моторни контактор 3p, 12A, 5,5kW, 1NO+1NC
*гребенасти прекидач 0-1. 1p, 20A
*монофазна ОГ прикључница 16A,250V,IP54
*трофазна ОГ приекључница 16A,400V,IP54
*печуркасти тастер све-стоп 1NC,IP67
*сигналне сијалице 5W, 230V
*неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за
шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице.
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Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена за
укупну
количин
у (без
ПДВ-а)

4

5
6

7

8

9

10
11
12

13

14

15
16
17
18

19
20

Испорука материјала, постављање и монтажа поцинкованих хоризонталних
перфорираних носача енергетских каблова у комплету са кривинама,
рачвама и угловима, димензија:
*PNK 100 mm
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих PVC цеви за
провлачење каблова за напајање расвете и прикључница.
*Ø16 mm
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих SAPA цеви за
провлачење каблова за напајање мотора вентилатора и мотора за подизање
клапне.
*Ø23 mm
Испорука материјала и израда инсталације функционалног осветљења и
паник расвете, полагањем кабла типа PP00-Y 3x1,5 mm2, делом у PNK
регалима, а делом у инсталационим ПВЦ цевима, са израдом разводних и
монтажних кутија без прекидача.
Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница,
полагањем кабла типа PP00-Y 3x2,5 mm2, делом у PNK регалима, а делом у
инсталационим PVC цевима, са израдом разводних и монтажних кутија без
прекидача.
Испорука материјала и израда инсталације напајања мотора вентилатора и
мотора за подизање клапне, кабловима типа PP00 положеним делом у PNK
регалима, а делом у инсталационим SAPA цевима.
*PP00-Y 5x2,5 mm2
*PP00-Y 3x2,5 mm2
Испорука материјала, постављање и монтажа флуо светиљке
2x49W,ECG,IP65
Испорука материјала, постављање и монтажа паник светиљке
8W,ECG,IP65,3х
Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих надградних ОГ
прикљечница и прекидача и то:
*монофазна прикључница ОГ, дупла, 16A,250V,IP54
*серијски ОГ прекидач, 10A,250V,IP54
Испорука материјала и израда инсталације уземљења, полагањем
поцинковане траке FеZн 25x4 mm у темељ, испод завршног слоја бетона.
Траку заварити за арматуру темеља ако је то могуће на сваких 3 до 5 m, тако
да заједно чине једну галванску целину. Настављање и укрштање извести
преклопом помоћу укрсних комада за две пролазне траке.
Испорука материјала и израда инсталације уземљења, полагањем
поцинковане траке FеZн 25x4 mm у припремљеном кабловском рову од
темељног уземљивача котларнице до цевастог уземљивача сонде 2". У цену
позиције урачунати и ручни ископ рова за полагање поцинковане траке.
Испорука материјала, постављање и полагање поцинкованог цевастог
уземљивача 2”x3m типа SRPS N.B4.942. У цену позиције урачунати и ручни
ископ јаме за полагање сонде.
Испорука материјала, постављање и монтажа укрсног комада
трака/трака SRPS N.B4.936/III.
Испорука материјала, постављање и монтажа поцинковане траке FеZн 25x4
мм на одговарајућим носачима траке за бетон и израда уземљивачког
прстена у котларници.
Испорука материјала и повезивање свих металних маса, које
нормално нису под напоном а у случају грешке могу доћи под опасан напон
додира, помоћу поцинковане траке FеZн 25x4 mm
(m3) и укрсног комада SRPS N.B4.936/III. Други крај траке варити на
металну конструкцију котла.
Испорука материјала и израда преспоја за уземљење металних врата
котларнице каблом типа P/F 1x16 mm2 (0,3 m). Кабал са обе стране заврити
одговарајућим кабловским папучицама.
Завршна мерења и испитивања електричних и громобранских инсталација у
свему према SRPS HD 60364:2012, Електричне инсталације нискон напона Део6: Верификација.
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Укупно : Електро-инталатерски радови
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ
Врста радова
А. Грађевинско занатски радови
В. Занатски радови
С. Радова за изградњу водоводне, хидрантске и канализационе
мреже за котларницу
D. Електро инсталатерски радови

Цена за укупну
количину (без
ПДВ-а)

УКУПНА ЦЕНА ЗА ИЗГРАДЊУ
КОТЛАРНИЦЕ
Место: ____________
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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ОБРАЗАЦ ПРИБАВЉАЊА ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

(ОБРАЗАЦ 9)

ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,
уколико у поступку јавне набавке бр. 16/2017 наша понуда буде изабрана као најповољнија,
те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи котларнице
на чврсто гориво Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19,
Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања
објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до
предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Потпис овлашћеног лица

Датум:
____. ____. 2017. године

М
_____________________________
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.
6.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, улица
Доситејева број 19, 36000 краљево са назнаком: „Понуда за јавну набавку радоваизградња котларнице на чврсто гориво, редни број 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
ПОНЕДЕЉКА 21. 08 2017. године до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 21. 08. 2017. године са почетком у 12,30 часова,
у просторијама наручиоца на адреси Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
улица Доситејева број 19 у Конференцијској сали, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
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Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 4);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац
6);
Модел уговора (образац 7);
Образац структуре понуђене цене (Образац 8);
Образац Изјаве о прибављању полисе осигурања објекта за време извођења радова и
полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.(Образац 9)
Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача.

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном
обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква
ће бити одбијена.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
6.3 ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
6.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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6.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву, улица Доситејева број 19, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња котларнице на чврсто гориво,
редни број 16/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – изградња котларнице на чврсто гориво,
редни број 16/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – изградња котларнице на чврсто гориво,
редни број 16/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – изградња котларнице на чврсто
гориво, редни број 16/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.6 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 (Образац 1. у поглављу 5. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.
у поглављу 5. ове конкурсне документације) 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 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу 5. ове конкурсне документације).
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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.
6.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке
о:
•

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

•

опису 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 4. ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 4. у поглављу 5. ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
6.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
6.9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Висина аванса може бити највише 50% од укупно уговореног износа.
Рок за плаћање аванса не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана
испостављања предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко
сопствене менице и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса [рок мора бити
дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],
Преостали уговорени износ ће бити плаћен у року који не може бити краћи од 30 дана а ни
дужи од 45 дана од дана испостављања коначног рачуна потписаног и обострано заведеног,
а сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова за сваку
појединачну ставку, записника о примопредаји предметних радова и јединичних цена из
Понуде.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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6.9.2 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова.
6.9.3 Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок за завршетак радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао
и уплате аванса. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неисправна.
6.9.4 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.
6.9.5 Рекламација
У случају да наручилац има примедби на неадеквано извршене радове Наручилац задржава
право да о томе обавести Извршиоца који је дужан да отклони евентуалне недостатке у року
од 3 дана, од дана пријема обавештења.
6.10 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 током целог периода трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
6.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
-

Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и
менично овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без
протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од
уговореног рока за испоруку предметних добара.

-

Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и
менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу''
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и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.
Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или
неблаговременог извршења уговором преузетих радова од стране понуђача.
-

Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на
дан примопредаје предметних радова, уредно оверену и потписану од стране
овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без
ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) (пет)данадужеодуговореног гарантног
рока. Наручилац може наплатити меницу за случај не извршавања или несавесног
и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, од стране понуђача.

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра
НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног
овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица
Испоручиоца.
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично
овлашћење.
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр.
56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о уписуменице
у регистар.
6.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
6.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: kolarevic.m@mfkv.kg.ac.rs, тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће 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, јавна набавка редни број
16/2017
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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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.
ЗЈН, и то:
-

путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

-

ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

6.14 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. ЗЈН).
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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
6.15 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
6.16 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).
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на емaил: kolarevic.m@mfkv.kg.ac.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
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;
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(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; Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. Улица
Доситејева број 19 Краљево; јавна набавка број 16/2017.
(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
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.
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