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ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:

Радови на реновирању

Број јавне набавке:

11/2017

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија,
- Београд, улица Војводе Степе, бр. 283
- ПИБ 100373303,
- Матични број 07040512.
- www.viser.edu.rs

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: ЗЈН).
3. Предмет јавне набавке набавка радова.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.

5. Контакт
Лице за контакт: Срђан Радисављевић, телeфон 011/3950034.
емаил: srdjanr@viser.edu.rs
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке су радови на реновирању
Назив и ознака из општег речника: 45453100-8

III
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНУЂАЧЕ



Обилазак локације
Због специфичности посла и већег броја ставки за паушални обрачун цене, од
понуђача се очекује да обиђу локацију (сваки радни дан од 10:00 до 14:00 часова) јер
неће бити прихваћени накнадни захтеви (у току и након извођења радова) за увећање
трошкова по ставкама са паушалним обрачуном цене. Обилазак се врши уз претходну
најаву. Лице за контакт: Срђан Радисављевић, број телефона: 064/614-40-86.



У план извођења радова треба урачунати прекид радова због укрштања са извођачем
радова на уградњи сервисне опреме (маказаста дизалица и кочни ваљци за линију
техничког прегледа) при чему се дани, када се прекидају грађевински радови, не
урачунавају у рок за извођење грађевинских радова, односно рок се за те дане
продужава.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. Закона о јавним набавкама)

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач ______________
__________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава обавезне услове
прописане чланом 75. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 11/2017 за
2017. годину, чији је предмет набавка радова на реновирању и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за физичко
лице:

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283,
Београд

Страна 7 од 46

ИЗЈАВА
којом понуђач: ______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења понуде.
Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
понуђач
_________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ
да
подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности број 11/2017 за 2017. годину, чији је предмет набавка радова на реновирању и
то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

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

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 .

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за физичко
лице:
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
којом понуђач_________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати.

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу члан групе
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава
услове прописане чланом 75. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број
11/2017 за 2017. годину, чији је предмет набавка радова на реновирању и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

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 .

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 .

У случају потребе образац копирати.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач као и да понуђач
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за физичко
лице:
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ИЗЈАВА

којом члан групе:
___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283,
Београд

Страна 16 од 46

ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ( Члан 76. Закона о јавним набавкама)
Напомена:Обзиром да код платформи стоји и прорачун конструкција (да би задовољила
захтеве носивости), Наручилац одређује додатни услов у вези кадровског капацитета
1. Кадровски капацитет
- Да има у радном односу или на други начин радно ангажованог најмање по
једног инжењера носиоца следећих лиценци (услове може испунити и једно лице које поседује
више захтеваних лиценци):
310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње
410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова
на објектима високоградње
450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
Доказ за: За запосленог или радно ангажованог инжењера:
М-а образац за запосленог или Копије уговора о раду или
другог уговора на основу кога је носилац лиценце радно
ангажован.
За лиценцу: Копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе
Србије из које се види да одлуком Суда части издата лиценца
није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине
Комори.
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2. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава
подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву која је саставни део
конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ:

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености
обавезних услова (чл. 75. ЗЈН) која је саставни део конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ:

Споразум понуђача доставити у понуди
Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део
конкурсне документације

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
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.
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који садржи следеће:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Висока школа електротехнике и рачунарства
струковних студија, Београд, Војводе Степе 283, приземље (секретаријат). Коверат или кутија
са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив, број
јавне набавке , а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење
понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност
(ПДВ-а).
У цену су урачунати сви зависни трошкови и то: трошкови транспорта, алата,
радне снаге, опремe за заштиту на раду, набавка и транспорт потрошног
материјала.
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10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац се обавезује да извођачу радова исплати уговорену цену у року до
45 дана по завршеном техничком прегледу, примопредаји извршених радова и пријему
окончане ситуације на рачун Извођача.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број
и датум закљученог Уговора о набавци добра.
11. Средства финансијског обезбеђења
Бланко соло меницу за добро извршење посла оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење, да се меницa без сагласности понуђача, може поднети на
наплату у висини од 10% од укупно уговорене цене у случају неизвршења уговорних обавеза у
року који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија
од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По истеку рока наплативости менице Наручилац ће предметну меницу вратити,
на писани захтев понуђача
11.1. Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда
Наручиоцу:
- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, потписану и оверену,
од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,
2/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011),
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 5% без ПДВ-а, од укупно
уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, без сагласности понуђача
може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од
30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
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12. Реализација средстава финансијског обезбеђења
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају да
понуђач не испуни уговорне обавезе.
13. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
14. Заштита података Наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, тражити у
писаном облику 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 понуда и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 9,00 часова до 15,30 часова.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у
поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Висока школа електротехнике и рачунарства
струковних студија, Београд, Војводе Степе 283 уз напомену "Објашњења – јавна набавка
мале вредности број 11/2017 чији је предмет набавка радова на реновирању.
16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази 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 и 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 примерен 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 понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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17. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
18. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди краћи рок за извршење радова. Уколико две или више понуда
имају исту цену и исти рок за извршење радова, наручилац ће изабрати понуду понуђача који
понуди дужи гарантни рок.
19. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
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. Закона
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 става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи
следеће податке:
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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- 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;
- износ таксе у висини од 60.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
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-

корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
21. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем буде додељен
уговор у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.
22. Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, услед корекције броја запослених
лица, с тим да се вредност закљученог уговора може повећати највише до 5% од укупне
вредности закљученог уговора, ако за то постоје оправдани разлози.
23. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Далибор Вукић, број телефона: 062-966-9686
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам
стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације
Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације
чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се
односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу
бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.

Датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

На основу позива у предметном поступку, подносим понуду како следи:

Понуда број:
Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283,
Београд

Страна 33 од 46

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А РАДОВА

A: GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
R. Br.
I
1.

2.

3.

4.

5.
6.

OPIS
RADOVI NA DEMONTAŽI I
RUŠENJU
Pažljiva demontaža postojećih PVC prozora
dim. 128x150 cm. Utovar i deponovnje na
mesto koje odredi Investitor.
Pažljiva demontaža postojećih garažnih rolo
vrata dim. 293x250 cm. Utovar i
deponovnje na mesto koje odredi Investitor.
Demontaža dela spuštenog gips-kartonskog
plafona koji je oštećen i podklobučen.
Utovar šuta i odvoz na deponiju.
Demontaža postojećih metalnih platformi i
stepenica. Utovar i deponovnje na mesto
koje odredi Investitor.
Demontaža mehanizama metalnih prozora i
odvoz na deponiju.
Rušenje zida od opeke d=25cm, utovar šuta
i odvoz na deponiju.

jed.mere

količina

kom.

2,00

kom.

1,00

m2

28,50

kom.

1,00

pauš.

1,00

m3

5,29

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU:
II
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI
Zidanje zidova d=25cm od giter blokova u
produžnom malteru, komplet sa izradom
horizontalnih i vertikalnih serklaža i
upotrebom lake skele.
Izrada AB grede 30x30cm sa nosećim AB
platnom u otvoru porušenog zida.
Popuna niša zidanjem zidova d=12cm od
pune opeke u produžnom malteru sa
upotrebom lake skele.
Malterisanje zidova od opeke, blokova i
betona produžnim malterom
Obrada špaletni oko probijenih otvora
cementnim malterom u širini 25 cm.
Obijanje oštećenog maltera sa zidova,
zaziĎivanje i zaptivanje postojećih proboja
za mašinske instalacije i priprema zidova za
ugradnju zidnih keramičkih pločica uz
upotrebu pomoćne radne skele.
Izrada AB košuljice debljine od 8-40 cm sa
popunjavanjem denivelacije poda.
Izrada AB košuljice debljine 19 cm sa
izvoĎenjem spoljašnje ulazne rampe i jame
za ugradnju valjaka za tehnički pregled.

jed.mere

količina

m3

1,95

m3

2,70

m2

9,36

m2

70,00

m1

25,00

m2

45,00

m3

5,50

m3

5,00

Izrada ravnjajućeg sloja.
Izrada AB poklopca za šaht debljine 10 cm
sa ugraĎenim podnim slivnikom.
Izrada AB zida 50 cm x 20 cm sa
ankerisanjem u betonsku podlogu.
Popuna jame nad kosom pločom, špar
betonom.

m2

115,00

m2

1,00

m3

0,62

m3

4,04

jed. cena

Ukupna cena

9.
10.
11.
12.
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13.
14.

Izrada AB košuljice debljine 10 cm.
Izrada betonskog stepeništa širine 1m, sa 3
stepenika x 15 cm x 25 cm.

m3

1,48

m3

1,30

UKUPNA CENA ZIDARSKI i BETONSKI RADOVI:
III
1.

HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacija poda, zida i šahta
penetrirajućim cementnim premazom

jed.mere

količina

m2

120,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA HIDROIZOLATERSKI RADOVI:
IV
1.

2.

3.

KERAMIČARSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja podnih granitnih
keramičkih pločica I klase - za
komercijalnu primenu dim. 33x33 u sloju
lepka sa potrebnim fugovanjem spojnica
(keramičke pločice slične postojećim)
Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih
pločica u sloju lepka ili odgovarajući sa
potrebnim fugovanjem spojnica (keramičke
pločice I klase - za komercijalnu primenu
po izboru naručioca iz kataloga)
Ugradnja podnih keramičkih pločica dim.
33x33 u sloju lepka za spoljašnju upotrebu
(spoljašnje terase, lepljenje na brušeni
teraco) sa potrebnim fugovanjem spojnica
(naručilac već poseduje pločice)

jed.mere

količina

m2

104,00

m2

57,00

m2

60,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA KERAMIČARSKI RADOVI:
V
1.

2.

STOLARSKI RADOVI
Izrada i montaža spoljnih dvokrilnih AL
vrata plastificiranih u beloj boji a sve prema
postojećim dim. 288x237cm
Izrada i montaža punih PVC unutrašnjih
jednokrilnih vrata dim. 80x205cm

jed.mere

količina

kom.

1,00

kom.

1,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA STOLARSKI RADOVI:
VI
1.

2.

3.

SUVOMONTAŽNI RADOVI
Izrada i montaža spuštenog plafona od gips
kartonskih ploča d=12,5 mm na
odgovarajućih podkonstrukciji. Spojeve
gips kartonskih ploča bandažirati prema
propisima. Visina prostorije 4 m.
Izrada i montaža spuštenog plafona od gips
kartonskih ploča d=12,5 mm na
odgovarajućih podkonstrukciji. Spojeve
gips kartonskih ploča bandažirati prema
propisima. Visina prostorije 2,5 m.
Izrada i montaža pregradnog zida od gips
kartonskih ploča d=12,5 mm obostrano na
potkonstrukciji od pocinkovanih limenih
profila d=10 cm sa ispunom od presovane
mineralne vune 10 cm .

jed.mere

količina

m2

56,00

m2

56,00

m2

25,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA SUVOMONTAŽNI RADOVI:
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VII
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BRAVARSKI RADOVI
Proračun, izrada i montaža platforme od
čeličnog lima, aluminijumskog reljefnog
lima i čeličnih profila, ukupne nosivosti
najmanje 5t sa dozvoljenim opterećenjem u
bilo kojij tački od najmanje 800kg, dim.
250 x 290 cm, platforma stoji na čeličnim
stubovima h=170 cm. Čelične delove
konstrukcije obojiti zaštitnom i završnnom
bojom za metal.
Proračun, izrada i montaža platforme od
čeličnog lima, aluminijumskog reljefnog
lima i čeličnih profila, ukupne nosivosti
najmanje 1t, dim. 200 x 90 cm, platforma
stoji na čeličnim stubovima h=170 cm.
Čelične delove konstrukcije obojiti
zaštitnom i završnom bojom za metal.
Izrada i montaža ograde na platformama i
stepenicama od čeličnih profila Ø50
(rukohvat i stubovi ograde) i Ø20 (ispuna)
na svakih 15 cm. Ukupna visina ograde
h=1m. Ogradu obojiti zaštitnom i završnom
bojom za metal.
Izrada i montaža dvokrilne kapije na
platformi od čeličnih profila Ø50 (okvir i
stubovi kapije) i Ø20 (ispuna) na svakih 15
cm, dužina krila 145cm (ukupna dužina 290
cm). Kapiju obojiti zaštitnom i završnom
bojom za metal.
Proračun, izrada i montaža čeličnog
stepeništa od kutijastih profila, čeličnog
lima i aluminijumskog reljefnog lima.
Stepenište je sledećih dimenzija: 11 gazišta
x 16cm x 25 cm, širina stepeništa 120 cm.
elične delove konstrukcije obojiti zaštitnom
i završnom bojom za metal.
Izrada i montaža poklopca za šaht
izraĎenog od čeličnih profila i lima d=3mm,
dimenzije 50x120cm. Poklopac obojiti
zaštitnom i završnom bojom za metal.
Izrada i montaža vrata horizontalnog okna
izraĎenih od čeličnih profila i lima d=2mm,
dimenzije 65x80cm. Vrata obojiti zaštitnom
i završnom bojom za metal.
Izrada i montaža spoljašnjeg boksa u osnovi
3,2 x 5,5m, Konstrukcija boksa od čeličnih
profila. Boks je pokriven plastificiranim
trapeznim limom u kataloškoj boji po
izboru naručioca sa izvoĎenjem proboja za
cilindričnu dimnu cev f=300mm i
izvoĎenjem horizontalnog (5,5m) i
vertikalnog (2,5m) oluka. Boks je smešten
izmeĎu tri postojeća zida, a sa otvorene
strane u dužini 5,5m ograĎen
plastificiranom panelnom ogradom visine
200cm. Vrata boksa od istog materijala kao
i ograda na ramu od čeličnih profila sa
mogućnošću zakjučavanja dimenzija
80x200cm

jed.mere

količina

kom.

1,00

kom.

1,00

m1

8,00

kom.

1,00

kom.

1,00

kom.

1,00

kom.

1,00

kom.

1,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA BRAVARSKI RADOVI:
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VIII
1.

2.

3.
4.

MOLERSKO - FARBARSKI I
FASADERSKI RADOVI
Gletovanje i bojenje poludisperzivnom
bojom gipsanih plafona i malterisanih
zidova. Gletovanje uraditi iz dva sloja,
ošmirglati izgletovane površine i obojiti dva
puta poludisperzivnom bojom
Postavljanje kamene vune d=5cm preko
fasadnog zida od giter bloka. Kamenu vunu
postaviti u sloju lepka i pričvrstiti
odgovarajućim tiplovima.
Obrada fasade granulisanim malterom uz
prethodno nanošenje tri sloja lepka i dva
sloja mrežice preko postavljene kamene
vune. Boja u tonu postojeće fasade,
granulacije 1,5 mm.
Obrada špaletni fasadnim granulisanim
malterom posle ugradnje novih dvokrilnih
vrata i obrada preostalog dela fasade oko
ozidanog otvora. Širina do 20 cm.

jed.mere

količina

m2

220,00

m2

7,50

m2

11,00

m1

15,80

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA MOLERSKO - FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI:
IX
1.

2.

RAZNI RADOVI
Izrada, montaža i demontaža privremene
platforme dimenzije 120x650cm visine
170cm ukupne nosivosti 4t. Pod platforme
podaščan duplim fosnama d=5+5cm,
noseća konstrukcija od materijala
raspoloživog izvoĎaču.
Izrada, montaža i demontaža privremene
rampe dimenzije 150x650cm, razlika visine
170cm (~26%) ukupne nosivosti 4t (za
ulazak viljuškara). Pod platforme podaščan
duplim fosnama d=5+5cm, noseća
konstrukcija od materijala raspoloživog
izvoĎaču.

jed.mere

količina

kom.

1,00

kom.

1,00

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA RAZNI RADOVI:
UKUPNA CENA - A: GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
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B: RADOVI NA HIDROTEHNIČKIM I GREJNIM INSTALACIJAMA
R.
Br.
I
1.

2.
3.

4.

5.

OPIS
INSTALACIJE VIK-a
Izrada drenažnog sistema u horizontalnom
oknu dužine 10m i povezivanje sa postojećim
drenažnim šahtom
Demontaža i prevezivanje stare PPR
vodovodne mreže
Demontaža postojeće hidrantske mreže
pričvršćene za zidove i plafon. Demontirane
delove predati Investitoru.
Demontaža i montaža postojećeg zidnog
hidrantskog ormarića zbog izmeštanja na novo
mesto.
Montaža nove hidrantske mreže od
pocinkovanih cevi Ø50 komplet sa svim
fazonskim komadima i potrebnim kačenjem za
plafon i zidove.

jed.mere

količina

pauš.

1,00

pauš.

1,00

m1

18,00

kom.

2,00

m1

18,00

jed. cena

Ukupna
cena

UKUPNA CENA RADOVI NA VIK-u:

1.

2.
3.

4.

MAŠINSKE INSTALACIJE
Izmeštanje mreže centralnog grejanja prema
potrebi prilikom izvoĎenja spuštenog
plafona.
Montaža nove dvocevne mreže Ø1/2 cola
ukupne dužine 20m sa montiranjem
postojećih panelnih radijatora. Ugradnja
novih držača i konzola. Novu mrežu obojiti
bojom za radijatore. Obračun po komadu
grejnog tela.
Demontaža stare mreže centralnog grejanja
koja nije u funkciji. Utovar demontiranih
delova i odvoz na mesto koje odredi
Investitor.
Obrada špaletni oko probijenih otvora
cementnim malterom u širini 25 cm.

jed.mere

količina

pauš.

1,00

kom.

6,00

pauš.

1,00

pauš.

1,00

jed. cena

Ukupna
cena

UKUPNA CENA MAŠINSKE INSTALACIJE:

UKUPNA CENA - B: RADOVI NA HIDROTEHNIČKIM I GREJNIM INSTALACIJAMA
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C: RADOVI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA
R. Br.
I
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26

OPIS
jed.mere

količina

Demontaza postojece el. instalacije
Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za
na zid komplet sa opremom po
specifikaciji
automatski prekidač komlet sa
podnaponskim okidacem 100 / R 63 A
Grebenasti prekidač za ventilatore 4G 1651 u

pauš.

1

kom

1

kom

1

kom

2

Automatski osigurač 10 A . B

kom

12

Automatski osigurač 16 A . B

kom

14

Automatski osigurač tropolni 10 A . C

kom

4

Automatski osigurač tropolni 25 A . C

kom

1

kontaktor 4 radna kontakta

kom

4

bimetalni rele 1-2 A

kom

4

Sitan materijal, povezivanje i ispitivanje
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 5 x 16 mm 2 od GRO pr do RO
Isporuka i ugradjna napojnog kabla do
platfome N2XH-J 5 x 4 mm 2 od RO
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 5 x 2,5 mm 2 za napajanje
trofanih uticnica
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 4 x 1,5 mm 2 za napajanje
ventilatora
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 3 x 1,5 mm 2 za napajanje rasvete
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 3 x 2,5 mm 2 za napajanje
monofaznih uticnica
Isporuka i ugradjna napojnog kabla
N2XH-J 1 x 16 mm 2 za uzemljenje
čeličnih platformi i hidrantske cevi
Isporuka i ugradjna kabla P / F 6 mm 2 za
izjednacenje potencijala metalnih masa
Isporuka i ugradjna trofazne utičnice za na
zid
Isporuka i ugradjna monofazne utičnice za
na zid
Isporuka i ugradjna monofazne utičnice za
u zid
Isporuka i ugradjna modularne ŠUKO II u
M 8 za u zid

pauš.

1

m

32

m

15

m

140

m

100

m

360

m

240

m

60

m

700

kom

7

kom

8

kom

8

kom

1

Isporuka i ugradjna prekidača za u zid
Isporuka i ugradjna regala PNK 100 na
nosace

kom

10

m

16

Isporuka i ugradjna LED reflektora 100W

kom

6

ENERGETSKE INSTALACIJE

jed. cena

Ukupna cena
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27
28
29
30

II
1
2
3
4
5
6
7

Isporuka i ugradjna LED svetiljke 4 x 9 W.
Komplet 4 cevi po 9 W.

kom

7

Isporuka i ugradjna LED panik 5 W slična

kom

8

Isporuka i ugradjna havariskog prekidača

kom

1

Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta
pauš.
1
UKUPNA CENA ENERGETSKE INSTALACIJE
DOJAVA POŽARA
Isporuka i ugradjna adresabilnog
automatskog javljača požara
Isporuka i ugradjna adresabilnog ručnog
javljača požara
Isporuka i ugradjna sirene dojave požara
Povezivanje instalacije na postojecu protiv
požarnu centralu i programiranje postojece
Isporuka i ugradjna kabla JH ( St ) H 2 x 2
x 0,8 mm 2
Isporuka i ugradjna kabla JH ( St ) H Fe
180/90 2 x 2 x 0,8 mm 2
Isporuka i ugradjna PVC CEVI 0 13,5

jed.mere

količina

kom

10

kom

3

kom

2

komplet

1

m

180

m

50

m

200

jed. cena

Ukupna cena

UKUPNA CENA DOJAVA POŽARA
III
1
2
3
4
5
6
7

DETEKCIJA GASA

jed.mere

količina

Isporuka i ugradjna centrale detekcije gasa

komplet

1

Isporuka i ugradjna detektora gasa
Isporuka i ugradjna alarmne sirene za
unutrasnju montazu
Isporuka i ugradjna alarmne sirene za
unutrasnju montazu
Povezivanje instalacije na cenralu
detekcije gasa i puštanje u rad
Isporuka i ugradjna kabla JH ( St ) H 2 x 2
x 0,8 mm 2

kom

6

kom

1

kom

1

komplet

1

m

120

Isporuka i ugradjna PVC CEVI 0 13,5

jed. cena

Ukupna cena

m
120
UKUPNA CENA DETEKCIJA GASA

UKUPNA CENA - C: RADOVI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA

UKUPNA CENA A+B+C
Гарантни рок за за изведене радове по овом уговору утврђује се у трајању од _______ месеца, рачунајући
од дана примопредаје .
Рок завршетка радова ______ дана од дана увођења Извођача у посао.
За уграђену опрему и материјале, Добављач даје гарантни рок произвођача опреме и материјала.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, Београд, Војводе Степе 283, ПИБ
100373303,
матични
број
07040512,
коју
заступа
____________________ (у даљем тексту: Наручилац) и (у даљем
тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Извођач)

Напомена:

Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у
име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу ЗЈН ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 11/2017, чији је предмет
набавка радова на реновирању у објекту Војводе Степе 283, на основу позива објављеног на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;
- да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац),
закључује са Извођачем Уговор о набавци радова;
- да ће Извођач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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Члан 1.
Предмет Уговора је набавка радова на реновирању објекта у свему према
спецификацији из образца понуде.
(спецификација радова биће преузета из образца понуде)
Члан 2.
Укупно уговорена цена из члана 1. Уговора износи (биће преузето из понуде)
без пореза на додату вредност (ПДВ-а).
У цену су урачунати сви зависни трошкови и то: трошкови транспорта, алата,
радне снаге, опремe за заштиту на раду, потрошни материјал и транспорт.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да извођачу радова исплати уговорену цену у року до
45 дана по завршеном техничком прегледу, примопредаји извршених радова и пријему
окончане ситуације на рачун Извођача.
Члан 4.
Извођач је у тренутку закључења уговора предао Наручиоцу:
- Бланко соло меницу за добро извршење посла оверену, потписану
од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење, да се меницa без сагласности понуђача, може поднети на
наплату у висини од 10% од укупно уговорене цене у случају неизвршења уговорних обавеза у
року који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија
од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По истеку рока наплативости менице Наручилац ће предметну меницу вратити,
на писани захтев понуђача
11.2. Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда
Наручиоцу:
- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, потписану и оверену,
од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,
2/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011),
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 5% без ПДВ-а, од укупно
уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, без сагласности понуђача
може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од
30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
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У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
По истеку наплативости менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев понуђача.

Члан 5.
Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина
уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу и
потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну.
Примопредају радова, који су предмет овог уговора извршиће Комисија,
састављена од представника уговорних страна. Чланове Комисије, представника извођача, по
његовом предлогу именује Наручилац.
Уз окончану ситуацију Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, фотокопије
листова грађевинског дневника и грађевинске књиге за све уговорене и изведене позиције
оверене од стране надзорног органа.
Члан 6.
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из
усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова
који су предмет овог уговора.
Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему
њихово извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог
уговора.
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу,
преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са
количинама и уговореним јединичним ценама.
Надзорни орган је у обавези да провери основаност захтева, описе позиција и количине радова
и достави мишљење са детаљним образложењем наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5
дана од дана пријема.
По прихватању вишкова или мањкова радова од стране Наручиоца, након
доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН, са Извођачем ће закључити
анекса уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре
извођења истих, достави наручиоцу, преко надзорног органа захтев за извођење непредвиђених
радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:
- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, оверен од стране
надзорног органа;
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених
радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиције и
кличина и своје мшљење, односно детаљно образложење доставља Наручиоцу, најкасније у
року од 5 дана од дана пријема , ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених
радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења анекса о њиховом извођењу, з сагласност надзорног органа уписом у грађевински
дневник, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
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Извођач и надзорни орган су дужни да одмах, по наступању ванредних и
неочекиваних догађаја, усмено обавести Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа,
приступити уговарању наведених радова, у складу са ЗЈН.
Члан 7.
Место радова из члана 1. овог Уговора је седиште Наручиоца Војводе Степе
283.
Радови који су предмет овог уговора се могу изводити на захтев наручиоца и
ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање накнаде по основу рада ван
радног времена.
Радови који су предмет овог уговора се морају изводити у складу са важећим
прописима и техничким нормама за ову врсту посла.
Члан 8.
Рок завршетка радова______дана од дана увођења Извођача у посао.
Члан 9.
Гарантни рок за квалитет извршених радова по овом уговору утврђује се у
трајању од _______месеца (уписати), рачунајући од дана примопредаје добра.
За уграђену опрему и материјале, Добављач даје гарантни рок произвођача
опреме и материјала.
Добављач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све
недостатке који су последица неквалитетно изведених радова и уграђеног материјала и то о
свом трошку, уз за то примерен рок.
Ако добављач не отклони недостатке у уговореном року, Наручилац је
овлашћен да их отклони сам или путем другог добављача, а на терет Добављача по овом
уговору.
Члан 10.
Давалац услуге да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу
који се односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података је саставни део
Уговора.
Члан 11.
Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 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.
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Члан 12.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Далибор Вукић 062-9669686
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност
уговорних страна.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
Добављач
НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Проф.др Вера Петровић, директор

- потпис –

директор
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IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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