Република Србија, AП Војводина
Град Вршац
Предшколска установа „ЧАРОЛИЈА“
Број: 1329/5-2016
Датум: 19.10.2016. године
ВРШАЦ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“, ВРШАЦ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Капитално одржавање зграда, обликовано по партијама:
партија 1-Инсталација централног грејања,
партија 2-Испорука, монтажа и повезивање светиљки и светлосних извора

01. ЈН РАДОВА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1329/2016

2016. године
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Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 1329/2016, деловодни број Одлуке
1329/2-2016 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1329/2016,
деловодни број Решења 1329/3-2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова – Капитално одржавање
зграда, обликовано по партијама

ЈН бр. 1329/2016
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

11-16
17
18-44

VII

Модел уговора

45-54

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

55-64

II
III

4

5-10

Укупан број страница је 64.
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Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1329/2016 су радови–Капитално одржавање зградаобликовано по партијама: партија 1-Инсталација централног грејања, партија 2Испорука, монтажа и повезивање светиљки и светлосних извора
Назив и ознака из општег речника набавке:
09323000 – Централно грејање
45331100 – Радови на инсталацији централног грејања
45331110 – Радови на инсталацији котлова
31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке
2. Партије
Предмет јавне набавке обликован је кроз две партије и то:
Партија бр. 1-Инсталација централног грејања

Назив и ознака из општег речника набавке:
09323000 – Централно грејање
45331100 – Радови на инсталацији централног грејања
45331110 – Радови на инсталацији котлова
Партија бр. 2- Испорука, монтажа и повезивање светиљки и светлосних извора

Назив и ознака из општег речника набавке:
31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста радова:
Извођење радова на инсталацији централног грајања и испорука, монтажа и
повезивање светиљки и светлостних извора у објекту бр. 9 ПУ „Чаролија“
Вршац који ће бити намењен боравку деце јасленог узраста у Вршцу, ул.
Стевана Мокрањца бб, у свему према техничкој спецификацији (Поглавље
III конкурсне документације).
2. Техничке карактеристике:
Техничке карактеристике тј. предмер радова који су предмет ове јавне
набавке дате су у Поглављу III конкурсне документације.
3. Квалитет:
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље III конкурсне
документације).
4. Количина и опис радова:
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље III конкурсне
документације).
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Контролу изведених радова до тарају вршиће надзорни огран постављен од
стране наручиоца. Контрола ће се извршити директно од стране Наручиоца
приликом записничке примопредаје оценом да ли изведени радови
испуњавају уговорени квалитет.
6. Рок извођења радова:
- За Партију бр. 1: у складу са понудаом изабраног понуђача, али не може
бити дужи од 15 дана.
- За Партију бр. 2: у складу са понудаом изабраног понуђача, али не може
бити дужи од 7 дана.
7. Место извођења радова:
ПУ „Чаролија“ Вршац, објекат бр. 9 – ул Стевана Мокрањца бб, 26300
Вршац.
8. Обилазак локације извођења радова и увид у пројекат:
Уколико понуђач жели, може да о свом трошку обиђе локацију и изврши
увид у објекат/ пројекат у времену од 09 до 12 часова сваког радног дана
уз претходну пријаву
и достављање списка овлашћених лица
заинтересованог лица/понуђача, најмање 24 часа путем електронске
поште на е-маил адресу: javnenabavke@pucarolija.com.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Партија бр. 1- Инсталација централног грејања
Ред.бр.

Артикал

А

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

1.

Кондезациони гасни загрејач воде са топлотним учинком од ( 4.4 до 32.3
) kW и опсегом регулације 1:9

2.

Вертикална монтажна плоча са спојним комадима, вентилима за воду и
гас
DN32

3.

Собни термостат са седмодневним програмом и шест уклопних тачака у
току дана за грејни круг,

4.

Основни хоризонтални димовод, L=750mm, ФИ 60/100, кондезациони,
мерним местима

5.

6.

7.

8.

Јединица
мере

Количина

1
комад

1
комад
комад

1

комад

1

Експанзиона посуда са мембраном, запремине 35 литара, комплет са
вентилом сигурности ½ и прибором за повезивање

комад

1

Електронски регулисана циркулациона пумпа радијаторског грејања,
комплет са везним материјалом тип:
“Wilo“ Stratos 25/1-8 CAN PN10, или одговарајућа

комад

1

Термометар аксијални, 0-1200с

Термоманометар, 0-6 bar, 0-1200с

комад

1

комад

1

9.

Челични панелни радијатори , комплет са маскама и држачима
димензија:

9.1

тип 11-600/600

комад

2

9.2

тип 11-600/700

комад

1

9.3

тип 22-600/700

комад

1

9.4

тип 22-600/1000

комад

4

9.5

тип 22-600/1200

комад

1
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9.6

тип 33-300/1200

комад

5

9.7

тип 33-300/1400

комад

2

Б

Арматура грејних тела по просторијама

1.
Радијаторски термостатски вентил од месинга – угаони универзални
модел са специјалним муфом за прикључење компресионог фитинга
код спајања са алпех цевима – угаони модел, димензије:
DN 15 NP 4 ( Rp )1/2“

2.

Термостатска глава са предподешавањем стандардни модел

3.

Радијаторски навијак са прикључком за монтажу алуплех цеви
димензије
DN 15 NP 4 ( Rp)1/2“

В

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ – ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

комад

16

комад

16

комад

16

СИСТЕМ 1

1

2.

Мулти спољашња јединица VRV инвертер
Расхладни капацитет: С=25,2 kW
Грејни капацитет:
H=27,0 kW
Максималан број унутрашњих јединица 13
Електро напајање:
380-415 V / 3 Ph / 50 Hz
COP
4,39
EER
4,29
Рад у режиму грејања до: ts= -200c
Унутрашња каналска јединица за уградњу у спуштени плафон. Висина
уређаја 210мм, могућност избора једне од три брзине вентилатора. Усис
ваздуха одоздо или са задње стране. Расположиви напор вентилатора
од 10 до 30 Pa. Испоручује се са ваздушним филтером и кондензном
пумпицом. Расхладни флуид R410A. Термичке карактеристике уређаја:

2.1

Кап.хлађења С=2,20kW;кап.грејањаН=2,6 kW

2.2

Кап.хлађења С=2,2 kW кап.грејања Н=2,6 kW

2.3

Кап.хлађења С=3,6 kW кап.грејања Н=4 kW

1
комад

комад

3

комад

1

комад

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1329/2016 6/64

1

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234
2.4

Кап.хлађења С=4,5kW кап.грејања Н=5kW

комад

3

Зидни контролер са припадним каблом и кабловницом просечне дужине
3 м, за везу са унутрашњом јединицом

4.

Комуникациони кабли за везу унутрашњих јединица са спољном VRV
sistema,пресека 3х1 мм2

5.

Бакарне рачве ( Refnet joint) за гасну и течну фазу

6.

Инсталација за одвод кондезата, израђује се тврдих полиетиленских
цеви, комплет са фазонским комадима сл. Димензија
DN20

7.

8.

9.

Инсталација за одвод кондезата, израђује се тврдих полиетиленских
цеви, комплет са фазонским комадима сл. Димензија
DN25
Пластичне каналице за заштиту фреонских водова који иду видно по
зиду објекта, као и вертикеле до спољне јединице.Каналице су
димензије:
Pvc 6 x 40 mm
Усисна решетка оптицајног ваздуха са Pvc ламелама, филтером и
скривеним завртњима, уградња са доње стране унутрашње јединице
следећих димензија:

комад

2

7

м1

135

комад

6

m1

70

m1

35

m1

85

комад

5

Tip: AR – 5 / 2 750 x 200

10.

11.

12.

Усисна решетка оптицајног ваздуха са Pvc ламелама, филтером и
скривеним завртњима, уградња са доње стране унутрашње јединице
следећих димензија:
Tip: AR – 5 / 2 950 x 200
Потисна решетка обрађеног ваздуха са Pvc ламелама, филтером и
скривеним завртњима у комплету са спојним каналом одговарајућег
пресека, од poc лима, уградња на потисној страни унутрашње јединице,
следећих димензија:
Tip: AR – 5 / 2 750 x 200
Потисна решетка обрађеног ваздуха са Pvc ламелама, филтером и
скривеним завртњима у комплету са спојним каналом одговарајућег
пресека, од poc лима, уградња на потисној страни унутрашње јединице,
следећих димензија:

комад

5
комад

комад

Tip: AR – 5 / 2 950 x 200

Датум:
________________

Понуђач
М.П.

2

__________________
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Партија бр. 2 - Испорука, монтажа и повезивање светиљки и светлосних извора

Ред.бр.

1.

1.А

2.

2.А

3.

3.А

Јединица
мере

Количина

Надградна светиљка
са кућиштем и
транспаретним дифузором израђеним од бризганог,
УВ стабилисаног, В2 самогасивог, безхалогеног
поликарбоната,
са
полиуретанским
СВЕТИЉКА ТИП
водонепропусним заптивачем и белим одсијачем,
С1
ТИТАН БС 101 (Бегхелли) или одговоарајући, 2 x
Т26 36W/840, Г13, 230В, ИП66, ИК08,
електронски предспојни прибор, са прибором за
монтажа

комад

6

СИЈАЛИЦА Т26
36 W/840, Г13,
230 В

комад

12

Надградна светиљка, кућиште израђено од
алуминијума, завршно заштићено епоксиполиестер
СВЕТИЉКА ТИП прахом беле боје, са опалним дифузором, ВИЗИО
ДО 414 (Буцк) или одговарајући, 4 x Т16 14W/840,
С2
Г5, 230В, ИП43, електронски предспојни прибор,
са прибором за монтажу

комад

4

СИЈАЛИЦА Т16
14 W/840,
Г5,
230 В

комад

16

Надградна светиљка, кућиште израђено од
челичног
лима,
завршно
заштићено
епоксиполиестер прахом беле боје, са лименим
СВЕТИЉКА ТИП
оквиром и опалним дифузором, ОРИЕН ДО 414
С3
(Буцк) или одговарајући, 4 x Т16 14W/840, Г5,
230В, ИП20, електронски предспојни прибор, са
прибором за монтажу

комад

29

СИЈАЛИЦА Т16
14 W/840,
Г5,
230 В

комад

116

Артикал

Услови-карактеристике

-

-

-
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4.

4.А

5.

5.А

6.

6.А

7.

Надградна светиљка, кућиште израђено од
челичног
лима,
завршно
заштићено
епоксиполиестер прахом беле боје, са лименим
СВЕТИЉКА ТИП
оквиром и параболичним сјајним одсијачем,
С4
ОРИЕН ПС 218 (Буцк) или одговарајући, 2 x Т26
18W/840, Г13, 230В, ИП20, електронски
предспојни прибор, са прибором за монтажу

комад

2

комад

4

Надградна светиљка, кућиште израђено од
челичног
лима,
завршно
заштићено
епоксиполиестер прахом беле боје, са лименим
СВЕТИЉКА ТИП
оквиром и параболичним сјајним одсијачем,
С5
ОРИЕН ПС 236 (Буцк) или одговарајући, 2 x Т26
36W/840, Г13, 230В, ИП20, електронски
предспојни прибор, са прибором за монтажу

комад

5

Сијалица
36W/840,
230В

комад

10

Надградна плафонска/зидна светиљка са кућиштем
и транспарентним дифузором израђеним од
СВЕТИЉКА ТИП бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог,
безхалогеног поликарбоната,
1544 ГЛОБО
С6
(Дисано) или одговарајући, 1 x маx 100W, Е27,
230В, ИП65, ИК08, са прибором за монтажу

комад

5

Сијалица
ТЦХСЕ 23W, Е27,
230В

комад

5

Сијалица
18W/840,
230В

Т26
Г13,

Т26
Г13,

-

-

-

Надградна светиљка сигурносне расвете са
локалним напајањем у приправном споју,
предвиђена за монтажу на зид или плафон, са
базом од белог поликарбоната и дифузором од
транспарентног поликарбоната,
ОЛИМПИА
СВЕТИЉКА ТИП
ЕЛЕКТРОНИКС
ГР-310/12Л/180 (3,5ВА, 3х,
С7
230В, ИП42) или одговарајући, са батеријом,
инвертором, извором светлости и одговарајућим
натписом

23
комад

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1329/2016 9/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

8.

8.А

9.

Набавка,
испорука
материјала
и
израда
инсталације осветљења проводником типа N2XH
3x1,5mm2 положеним делом у зиду испод малтера,
а делом у простору тавана. У цену урачунати
СВЕТИЉКА ТИП надградну светиљку спољне расвете рефлектор
ОСРАМ ЛЕД или одговарајући, 20вати, 230В,
С8
ИП66 са каблом за напајање дужине 17м
постављеним у ребрастом цреву 16/10 без халогена
дужине 16м, разводном кутијом ОГ РК-6 80х80 и
остали ситан инсталациони материјал. Свести све
на један извод из разводног ормана
Набавка, испорука материјала и уградња у
постојећи разводни орман једнофазног контактера
Сцхнеидер елецтриц или одговарајући 16А,
КОМПЛЕТ
1НО+1НЦ, временско реле 24х и фото реле са
сондом. Повезивање са светиљкама спољне
расвете.
Набавка,
испорука
материјала
и
израда
инсталације осветљења проводником типа N2XH
3x1,5mm2 положеним делом у зиду испод малтера,
а делом у простору тавана. У цену урачунати
ОСРАМ
или
одговарајући
ПЛАФОНСКУ
СВЕТИЉКУ СА СЕНЗОРОМ ПОКРЕТА, 20
СВЕТИЉКА ТИП
ВАТИ, 230В, ИП66 са каблом за напајање дужине
С9
7м постављеним у ребрастом цреву 16/10 без
халогена дужине 6м, разводном кутијом ОГ РК-6
80х80, обичним прекидачем за у зид и остали
ситан
инсталациони
материјал.
Светиљке
поставити на плафон испред улазних врата у
објекат

Датум:
________________

комад

6

комад

1

комад

3

Понуђач
М.П.

__________________

******НАПОМЕНА:
1. Светиљке морају бити првокласног кавалитета;
2. Како
бисмо
усагласили
понуђена
добра
са
техничком
спецификацијом, молимо Вас да доставите документацију
кавалитета производа из ког се недвосмислено могу утврдити
тражене техничке карактеристике, у супротном ће се сматрати да
није доказао да је понуђено добро одговарајуће; и
3. Доставити узорке понуђених светиљки.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН 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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

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

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.

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
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. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном
Да је измирио доспеле порезе,
документацијом
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);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ (за
обе партије)
У претходне три обрачунске године
(2013, 2014 и 2015. године) није
исказао губитак у пословању и да у
последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда није био у
блокади.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ (за обе
партије)
Да понуђач располаже техничким
капацитетом и то: минимум једно
транспортно возило.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ (само за
партију бр. 1)
А) Запосленог
- једаног дипл. машинскиог
инжењер лиценца бр. IKS 430
- једног извршиоца монтера
централног грејања
Б) Уговор са овлашћеним сервисом
понуђене опреме о сервисирању и
одржавању исте

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације),
којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 76.
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведeних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под
редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI 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 6. у поглављу VI
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 5. у поглављу VI 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 је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи 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.
 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:
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 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: - Извод из казнене евиденције, односно уверењe
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; - 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; - 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 зaконских 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 измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
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потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Уколико је понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске
године, (2013, 2014 и 2015 година). Уколико Извештај о бонитету Агенције
за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан
да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, а која ће обухватити
захтевани период.
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности за три године (2013, 2014 и 2015. годину). Уколико
претходно наведени документи за предузетника не садржи податке о
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и
потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, а
која ће обухватити захтевани период.
Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци
јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне банке
Србије.
2. Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Копија важеће саобраћајне дозволе за транспортно (доставно) возило а у
случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној
дозволи за наведено транспортно (доставно) возило, прилаже и доказ о
правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу
или уговор о лизингу и сл.)
3. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3 наведен у табеларном
приказу додатних услова који је обавезан само за понуђаче који
конкуришу за партију бр. 1 – Доказ:
- Копија уговора о раду или уговора о делу или уговора о привременим и
повременим пословима са једним извршиоцем - инжењер са
лиценценцом бр. IKS 430;
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-

-

Копија уговора о раду или уговора о делу или уговора о привременим и
повременим пословима са једним извршиоцем - монтером централног
грејања;
Копија уговора са овлашћеним сервисом понуђене опреме о
сервисирању и одржавању исте.

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
 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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

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.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи
рок завршетка радова.
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 и исти рок
завршетка радова. 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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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
-Општи подаци о понуђачу;
-Начин подношења понуде;
-Подаци о подизвођачу;
-Подаци о учеснику у заједничкој понуди;
-Опис предмета набавке;
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Изјава понуђача о средству обезбеђења за добро извршење посла
(Образац 7)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију бр. 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Капитално одржавање зграда, обликовано по партијама ЈН број 1329/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Капитално одржавање зграда, обликовано
по партијама

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
45 дана од дана пријема
фактуре; вирмански

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана)

Рок завршетка радова (не може битит дужи
од 15 дана)

Гарантни рок за изведене радове (не може
бити краћеи од 24 месеца)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно тј. морају копирати и
доставити овај образац у потребном броју примерака.
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде: испорука,
царина и сл.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за партију бр. 1

Ставка

АРТИКАЛ

А

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ
ГРЕЈАЊА
Кондезациони гасни загрејач воде са
топлотним учинком од ( 4.4 до 32.3 ) kW
и опсегом регулације 1:9
Вертикална монтажна плоча са спојним
комадима, вентилима за воду и гас
DN32
Собни термостат са седмодневним
програмом и шест уклопних тачака у
току дана за грејни круг
Основни
хоризонтални
димовод,
L=750mm,ФИ 60/100, кондезациони, са
мерним местима
Експанзиона посуда са мембраном,
запремине 35 литара, комплет са
вентилом сигурности ½ и прибором за
повезивање
Електронски регулисана циркулациона
пумпа радијаторског грејања, комплет
са везним материјалом тип:
“Wilo“ Stratos 25/1-8 CAN PN10, или
одговарајућа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Термометар аксијални, 0-1200с

Јединица мере

Планирана количина

Јединична
цена без
ПДВ-a

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-a

Укупна цена са
ПДВ-ом

1
Комад
Комад

1

Комад

1
1

Комад

Комад

1

Комад

1

Комад

1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1329/2016

23/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234
8.

Термоманометар, 0-6 bar, 0-1200с

9.

Челични панелни радијатори комплет
са маскама и држачима димензија:

9.1

тип 11-600/600

9.2.

тип 11-600/700

9.3.

тип 22-600/700

9.4.

тип 22-600/1000

9.5.

тип 22-600/1200

9.6.

тип 33-300/1200

9.7.

тип 33-300/1400

Б

10.

11.

12.

Комад

1

Комад

2

Комад

1

Комад

1

Комад

Арматура
грејних
тела
по
просторијама
Радијаторски термостатски вентил од
месинга – угаони универзални модел са
специјалним муфом за прикључење
компресионог фитинга код спајања са
алпех цевима – угаони модел,
димензије:
DN 15 NP 4 ( Rp )1/2“
Термостатска
глава
са
предподешавањем стандардни модел
Радијаторски навијак са прикључком за
монтажу алуплех цеви димензије
DN 15 NP 4 ( Rp)1/2“

4

Комад

1

Комад

5

Комад

2

Комад

16

Комад
Комад

16

16
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В

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ – ГРЕЈАЊЕ
И ХЛАЂЕЊЕ
СИСТЕМ 1

14.

15.

15.1.
15.2
15.3
15.4

Мулти
спољашња
јединица
VRV
инвертер
Расхладни капацитет: С=25,2 kW
Грејни капацитет:
H=27,0 kW
Максималан број унутрашњих јединица
13
Електро напајање:
380-415 V / 3 Ph /
50 Hz
COP
4,39
EER
4,29
Рад у режиму грејања до: ts= -200c
Унутрашња каналска јединица за
уградњу у спуштени плафон. Висина
уређаја 210мм, могућност избора једне
од три брзине вентилатора. Усис
ваздуха одоздо или са задње стране.
Расположиви напор вентилатора од 10
до 30 Pa. Испоручује се са ваздушним
филтером и кондензном пумпицом.
Расхладни флуид R410A. Термичке
карактеристике уређаја:
Кап.хлађења
С=2,2
kW;кап.грејањаН=2,6 kW
Кап.хлађења С=2,2 kW кап.грејања
Н=2,6 kW
Кап.хлађења С=3,6 kW кап.грејања Н=4
kW
Кап.хлађења
С=4,5kW
кап.грејања
Н=5kW

1
комад

Комад

3

Комад

1

Комад

1

Комад

2
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Зидни контролер са припадним каблом
и кабловницом просечне дужине 3 м, за
везу са унутрашњом јединицом
Комуникациони
кабли
за
везу
унутрашњих јединица са спољном VRV
sistema,пресека 3х1 мм2
Бакарне рачве ( Refnet joint) за гасну и
течну фазу
Инсталација за одвод кондезата,
израђује се тврдих полиетиленских
цеви, комплет са фазонским комадима
сл. Димензија
DN20
Инсталација за одвод кондезата,
израђује се тврдих полиетиленских
цеви, комплет са фазонским комадима
сл. Димензија
DN25
Пластичне
каналице
за
заштиту
фреонских водова који иду видно по
зиду објекта,као и вертикале до спољне
јединице. Каналице су димензија: pvc
6x40 mm
Усисна решетка оптицајног ваздуха са
Pvc ламелама, филтером и скривеним
завртњима, уградња са доње стране
унутрашње
јединице
следећих
димензија:

Комад

m1
Комад

m1

m1

m1

7

135
6

70

35

85

Комад

5

комад

2

Tip: AR – 5 / 2 750 x 200

23.

Усисна решетка оптицајног ваздуха са
Pvc ламелама, филтером и скривеним
завртњима, уградња са доње стране
унутрашње
јединице
следећих
димензија:
Tip: AR – 5 / 2 950 x 200
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24.

25.

Потисна решетка обрађеног ваздуха са
Pvc ламелама, филтером и скривеним
завртњима у комплету са спојним
каналом одговарајућег пресека, од poc
лима, уградња на потисној страни
унутрашње
јединице,
следећих
димензија:
Tip: AR – 5 / 2 750 x 200
Потисна решетка обрађеног ваздуха са
Pvc ламелама, филтером и скривеним
завртњима у комплету са спојним
каналом одговарајућег пресека, од poc
лима, уградња на потисној страни
унутрашње
јединице,
следећих
димензија:

Комад

5

Комад

2

Tip: AR – 5 / 2 950 x 200
Укупно:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Укупна
цена без
ПДВ-а

Предмет ЈН

Укупна цена
са ПДВ-ом

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
АРМАТУРА ГРЕЈНИХ ТЕЛА
МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ – ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
УКУПНО:

Датум:
________

M.P.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
 У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
 У колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а
(наведена у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке без ПДВ-а.
 У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом
(наведена у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију бр. 1
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 ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац 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

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1329/2016 29/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију бр. 1
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 – Капитално одржавање зграда, обликовано по
партијама бр. 1329/2016, 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 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН – за партију бр. 1
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова-Капитално одржавање зграда
обликовано по партијама, број 1329/2016, испуњава све услове из чл. 75. 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 у претходне три обрачунске године (2013,2014,2015) није
исказао губитак у пословању и у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у
блокади;
6) Понуђач има једно транспортно возило;
7) Понуђач има заполсеног једног извршоца дипл. машинскиог инжењер
лиценца бр. IKS 430 и једног извршиоца монтера централног грејања
као и Уговор са овлашћеним сервисом понуђене опреме о
сервисирању и одржавању исте.
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________

Напомена: 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 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН за партију бр. 1

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова-Капитално одржавање
зграда обликовано по партијама, број 1329/2016, 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:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА за
партију бр. 1
Понуђач: ___________________________________________________________,
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу,
уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке
бр.1329/2016-Капитално одржавање зграда обликовано по партијама, у објекту
бр. 9 ПУ „Чаролија“ Вршац који ће бити намењен боравку деце јасленог узраста
у Вршцу, ул. Стевана Мокрањца бб, Партија бр. 1-Инсталација централног
грејања, даном потписивања Уговора, доставити соло меницу са меничним
овлашћењем за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на
приговор и плативу на први позив на износ од 10% вредности Уговора без ПДВа, којом гарантујем уредно извршење својих уговорених обавеза са копијом
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је
наведена у меничном овлашћењу – писму, доказом о регистрацији менице у
Регистру Народне банке Србије, са роком важности 30 дана дуже од дана
истека рока на који се уговор закључује.

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

_____________________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1329/2016 33/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију бр. 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Капитално одржавање зграда, обликовано по партијама ЈН број 1329/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Капитално одржавање зграда, обликовано
по партијама
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
45 дана од дана пријема
фактуре; вирмански

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка радова (не може бити дужи од
7 дана)

Гарантни рок (не може бити краћи од 3 године)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно тј. морају копирати и
доставити овај образац у потребном броју примерака.
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде: испорука,
царина и сл.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за партију бр. 2

Ставка

АРТИКАЛ

Јединица мере

Планирана количина

1.

СВЕТИЉКА ТИП С1

Комад

6

2.

СИЈАЛИЦА Т26
36 W/840, Г13,
230 В

Комад

12

3.

СВЕТИЉКА ТИП С2

Комад

4

4.

СИЈАЛИЦА Т16 14 W/840, Г5, 230
В

Комад

16

5.

СВЕТИЉКА ТИП С3

Комад

29

6.

СИЈАЛИЦА Т16 14 W/840, Г5, 230
В

Комад

116

7.

СВЕТИЉКА ТИП С4

Комад

2

Комад

4

СВЕТИЉКА ТИП С5

Комад

5

10.

Сијалица Т26 36W/840, Г13, 230В

Комад

10

11.

СВЕТИЉКА ТИП С6

Комад

5

8.
9.

Сијалица Т26 18W/840, Г13, 230В

Јединична
цена бе
ПДВ-a

Јединична
цена са
ПДВ-oм
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12.

Сијалица
230В

13.

ТЦ-ХСЕ

23W,

Е27,

Комад

5

СВЕТИЉКА ТИП С7

Комад

23

14.

СВЕТИЉКА ТИП С8

Комад

6

15.

КОМПЛЕТ

Комад

1

16.

СВЕТИЉКА ТИП С9

Комад

3

Ukupno:

Датум:
________

M.P.

Потпис понуђача:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
 У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
 У колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
без ПДВ-а (наведена у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
без ПДВ-а.
 У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
са ПДВ-ом (наведена у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
са ПДВ-ом.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за партију бр. 2
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 ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац 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 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за партију бр. 2
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 – Капитално одржавање зграда, обликовано по
партијама бр. 1329/2016, 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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1329/2016

41/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН – за партију бр. 2
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова-Капитално одржавање зграда
обликовано по партијама, број 1329/2016, испуњава све услове из чл. 75. 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 у претходне три обрачунске године (2013,2014,2015) није
исказао губитак у пословању и у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у
блокади;
6) Понуђач има једно транспортно возило;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, 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 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН за партију бр. 2

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова-Капитално одржавање
зграда облиуковано по партијама, број 1329/2016, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
7) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
8) 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);
9) 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);
10) 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:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА за
партију бр. 2
Понуђач: ___________________________________________________________,
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу,
уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке
бр.1329/2016-Капитално одржавање зграда обликовано по партијама, у објекту
бр. 9 ПУ „Чаролија“ Вршац који ће бити намењен боравку деце јасленог узраста
у Вршцу, ул. Стевана Мокрањца бб, Партија бр.2-Испорука, монтажа и
повезивање светиљки и светлосних извора, даном потписивања Уговора,
доставити соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла,
неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ
од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, којом гарантујем уредно извршење
својих уговорених обавеза са копијом картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу –
писму, доказом о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије, са
роком важности 30 дана дуже од дана истека рока на који се уговор закључује.

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

_____________________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1329/2016

44/64

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија, АП Војводина
Град Вршац
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Број: ___________
Датум: __________
ВРШАЦ
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана ______________________ између:
Наручиоца: Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
са седиштем у Вршцу, улица: Ђуре Јакшића бр. 3,
ПИБ:100515264,
Матични број: 08010234,
Број рачуна: 840-34661-32 и 840-34667-14 Управа за трезор,
Телефон: 013/831-700, Телефакс: 013/839-308,
кога заступа Дангубић Емилиа
(у даљем тексту: Директор)
И
_______________________________________________________________
са седиштем у ________________________, улица ___________________,
ПИБ: _____________________
Матични број: ______________
Број рачуна: _______________________Назив банке: ___________________
Телефон: __________________________Телефакс: _____________________
кога заступа_________________________
(у даљем тексту: _____________________),
Основ уговора:
ЈН број: 1329/2016
Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _____________________
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ПРЕАМБУЛА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је:
1.1.

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац (у даљем тексту: Купац), са
седиштем у Вршцу, Ђуре Јакшића бр. 3, као наручилац, на основу члана 39. и
61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/15), а на основу објављивања позива за подношење понуда ради
учествовања у поступку јавне набавке радова – Капитално одржавање зграда,
обликованог по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки од
__________ године, спровела отворени поступак јавне набавке , ЈН број
1329/2016;

1.2.

Продавац доставио понуду број ______________ од ___________,
заведена код Предшколске установа „Чаролија“ Вршац, као наручиоца под
бројем ______________ која у потпуности одговара траженим захтевима
Наручиоца и условима из конкурсне документације и саставни је део овог
уговора, за Партију бр. ______ - ________________________________________
(Навести број Партије и опис предмета/назив Партије).
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________________________,
улица _____________________
из
______________________,
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
___________________________________________________ .)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

1.3.

Предмет Уговора је набавка радова – Капитално одржавање зграда у објекту
9., који ће бити намењен боравку деце јасленог узраста у Вршцу,ПУ „Чаролија“,
ул. Стевана Мокрањца бб, 26300 Вршац,
Партија бр. . ______ ________________________________________ (Навести број Партије и опис
предмета/назив Партије) и ближе је одређен усвојеном понудом добављача
број________________ од __________ 2016. године, која је саставни део овог
уговора и предмером радова по којој се изводе радови овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Добављач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, уређаје и опрему, грађевинску и
другу опрему, изврши грађевинске и припремно-монтажне и завршне радове,
неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Обим и врста тражених радова детаљно су одређени у Предмеру и у
Обрасцу понуде бр. ___ __________од _______2016. године, који чине саставни
део овог Уговора.
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Члан 3.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од
следећих начина (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
_______________________________________ из ________________
_______________________________________ из ________________
_______________________________________ из ________________
в) са подизвођачима:
из
у __ % укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке кој и ће
извршити преко
подизвођача __________________________________ из ______________ у
_____________________________________________ % укупне уговорене
вредности радова и део предмета набавке кој и ће извршити преко
подизвођача __________________________________ из__________________
у __ % укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача .
Члан 4.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове
одређене у Предмеру радова Капитално одржавање зграда, обликованог по
партијама,
за
Партију
бр.______________________________________________ (Навести број Партије и опис
предмета/назив Партије) у објекту бр. 9 , који ће бити намењен боравку деце
јасленог узраста у Вршцу ПУ „Чаролија“, Стевана Мокрањца бб, 26300 Вршац у
складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који
важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и опрему који
одговарају прописаном квалитету у складу са гаранцијом произвођача.
Такође се обавезује да пре извршења радова детаљно прегледа локацију
на којој треба да изврши радове и да обезбеди сва техничка средства за
најефикасније и најбезбедније обављање посла.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 5.
Уговорне стране утврђују да цена за набавку радова из члана 1.
Уговора:
За партију 1. износи ___________ динара без пореза на додату
вредност,
За партију 1. износи ___________ динара са порезом на додату
вредност,
За партију 2. износи ___________ динара без пореза на додату
вредност,
За партију 2. износи ___________ динара са порезом на додату
вредност,
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а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Добављача број
________од _________2016. године.
Јединичне цене из Понуде Добављача су фиксне и не могу се мењати.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење
уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све
остале зависне трошкове Добављача.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.
Наручилац се обавезује да за набавку радова из чл. 1. овог Уговора,
исплати Добављачу коначну вредност извршених радова, добијену применом
усвојених једничних цена на основу стварно изведених радова из грађевинске
књиге.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у
року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације, сачињене на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде Добављача бр. ______од _______________ 2016. године и потписаним
од стране стручног надзора.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену окончану ситуације,
дужан је да исплати неспорни део окончане ситуације.
Плаћање по овом уговору извршиће се уплатом на текући рачун
Добављача бр. ______________________код банке _____________.
Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку
опреме и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који
ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се
неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права на
приговор.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 7.
Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора
Изведе:
- Партија бр. 1 – Инсталација централног грејања – у року од _______
дана од дана почетка радова.
- Партија бр. 2 – Испорука монтажа и повезивање светиљки и
светлосних извора – у року од _______ дана од дана почетка радова.
Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао у року од 2 (два)
дана од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним
споразумом обе уговорне стране.
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У случају дејства више силе, признате по важећим прописима,
уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за
технички преглед објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.
Члан 8.
У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или
посебне накнаде.
Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
Уколико Добављач не заврши радове који су предмет овог уговора у
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% 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, уз оверу надзорног
органа, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у
окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да
докаже.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 10.
Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком
документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове
преда Наручиоцу.
Добављач 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 рад у поподневним сатима, ноћу и у време нерадних дана објекта,
продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање
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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 Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- 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,
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове
и да је спреман за њихову предају;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и
набављене опреме и уређаја , с тим да отклањању недостатка у гарантном року
за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 2 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под
условима и на начин одређен овим уговором.
Наручилац се обавезује да од Добављача, по завршетку радова,
прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорних обавеза Добављача.
Наручилац се обавезује да, уведе Добављача у посао, предајући му
техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да са стручним надзором и Добављачем
учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 12.
Добављач је дужан да у року од 2 дана од дана закључења уговора
осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности за цео период извођења радова.
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Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на
раду, као и противпожарне заштите.
Уколико Добављач радова не поступи у складу са претходним
ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и
једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при
чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 13.
Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на
уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су
количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за
поједине позиције радова.
Вишкови радова који не прелазе 5% уговорених количина радова за
поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи
уговорена јединична цена из понуде Добављача.
Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Добављач је
дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни
надзор и Наручиоца. По добијању писане сагласности Наручиоца, Добављач
ће извести вишак радова до 5% од уговорене количине радова за поједине
позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде предмера радова и у уговореном року завршетка радова.
На овај начин утврђени вишак радова, не може прећи укупну вредност
радова из чл. 4. овог Уговора.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија
укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
Уговора, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. ст. 5. Закона, у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 14.
За Партију бр. 1 – Инсталација централног грејања:
Гарантни рок за изведене радове износи _____ (најмање 24
месеца) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је
Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
односно радова („Службени гласник Републике Србије", број 93/2011), другачије
одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова
Наручиоцу.
За Партију бр. 2 – Испорука монтажа и повезивање светиљки и светлосних извора:

Гарантни рок светиљки и светлосних извора износи _____ године (не може бити
краћи од 3 године).
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Члан 15.
Добављач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су
предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за
уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом закључења уговора преда
бланко соло меницу и менично овлашћење, за добро извршење посла.
- Бланко соло меница и менично овлашћење за добро извршење посла су у
корист Наручиоца, у висини од 10% од укупне вредности уговора ,без
ПДВ, треба да буде са клаузулом“ без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“ и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од рока завршетка
радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити и продужен и рок за завршетак радова;
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у
гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са
отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од __________ дана од
дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет
материјала и извођења са захтевима Наручиоца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог Понуђача и недостатке
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 17.
Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински
дневник.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине
по један представник Наручиоца, стручног надзора и Добављача.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан
примопредаје радова.
Добављач је дужан да приликом примопредаје радова преда
Кориснику, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих
уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте
изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о
планирању и изградњи.
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Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или Корисник у току
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Добављач мора да
отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у року од два дана
по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом добављачу на рачун
Добављача.
Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
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.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са
записником о примопредаји радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 19
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и реализацију
средства обезбеђења за добро извршење посла у следећим случајевима:
- уколико Добављач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских
дана, као и ако Добављач не изводи радове у складу са предмером радова
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 Добављача, а Добављач није
поступио по примедбама стручног надзора;
- уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора
и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Добављач је дужан да изведене радове
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног
објекта.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако
постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о
облигационим односима.
У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да
реализује средство обезбеђења за добро извршење посла.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и
одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике
Србије.
Члан 21.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Панчеву.
Члан 22.
Овај уговор ступа на снагу даном задњег потписивања уговорне стране,
а престаје да важи по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у
случајевима предвиђеним законом.
Члан 23.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих Наручилац
задржава четири примерка, а Добављач два примерка.
ДОБАВЉАЧ
Директор

НАРУЧИЛАЦ
ПУ " Чаролија " Вршац
Директор
____________________
Дангубић Емилиа

НАПОМЕНА:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, а наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају
бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова
без ПДВ и тачним називом дела предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који
обавезно, поред осталих тражених података, садржи податке о понуђачу који ће у име
групе потписати уговор.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину,
тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати
појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или
печат.
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: Предшколска установа “Чаролија“ Вршац, ул.
Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова–Капитално одржавање зграда обликован по партијама,ЈН бр.
1329/2016-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 23.11.2016. 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.
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
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 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду
са подизвођачем;
 Изјава понуђача о средству обезбеђења за добро извршење посла
(Образац 7)
 Модел уговора
 Печатом оверен и потписан образац Техничке карактеристике (поглавље
II)
 Документација кавалитета производа из ког се недвосмислено могу
утврдити тражене техничке карактеристике производа само за партију
бр. 2;
 Узорци понуђених светиљки за партију бр. 2;
 Меницу са меничним овлашћењем (како је наведено у поглављу VIII,
тачка 11.)
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање у обрасцима морају бити
оверени печатом и потписани (или парафирани) од стране овлашћеног лица.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и
моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно
одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају
да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена.
3. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у
Предшколској установи „Чаролија“ Вршац, 26300 Вршац, ул. Ђуре
Јакшића бр. 3, у канцеларији секретара, дана 23.11.2016. године, са
почетком у 12:30 часова. Понуде ће се отварати редоследом којим су
примљене/заведене од сзтране Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако
заинтересовано лице, а представници понуђача, који присуствују јавном
отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
4. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
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Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за све партије у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5).
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. 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: Предшколска
установа “Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова– Капитално одржавање зграда
обликован по партијама, ЈН бр.1329/2016-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање зграда
обликован по партијама, ЈН бр. 1329/2016-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање зграда
обликован по партијама, ЈН бр. 1329/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање
зграда, ЈН бр. 1329/2016-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.
7.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 поглавњу VI), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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.
9. 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
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10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања је 45 дана од дана предаје коректно сачињене фактуре у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), а на основу
отпремнице коју испоставља добављач и којом је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.2.Захтев у погледу гарантног рока:
- Партија бр. 1:
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана
пријема изведених радова, а на уграђену опрему гарантни рок важи у складу
са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје
радова Наручиоцу;
Понуђач се обавезује да се на позив наручиоца услед кавара, одазове
најкасније у року од два дана.
- Партија бр. 2:
Гарантни рок светиљки и светлосних извора не може бити краћи од 3 године.
10.3. Захтев у погледу рока извршења радова:
Понуђач мора започети са радовима у року од 2 дана од дана потписивања
уговора.
- Партија бр. 1:
Рок за извођење уговорених радова не може бити дужи од 15 дана од дана
почетка радова.
- Партија бр. 2:
Рок за извођење уговорених радова не може бити дужи од 7 дана од дана
почетка радова.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може
мењати понуду.
11. 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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да за партију 1 и 2 у понуди достави:
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла –
изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, преда
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са
наведеним корисником и седиштем корисника, матичним бројем корисника,
серијским бројем менице са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу-писму, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора помене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничог
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, у
писаном облику, путем поште, на адресу: Предшколска установа “Чаролија“
Вршац, ул.Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, електронске поште на e-mail:
javnenabavke@pucarolija.com или факсом на број 013/839-308 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, ЈН бр.
1329/2016”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. 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.
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15. 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.
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.
16.
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.
17. 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, који 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 подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу сваког радног дана од 08:00
до
13:00
часова
непосредно,
електронском
поштом
на
e-mail:
javnenabavke@pucarolija.com, факсом на број 013/839-308 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
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 својој интернет
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
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сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 10 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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подносни пре отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
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- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама
(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; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести
редни број јавне набавкe];
(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 законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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