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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца...............................Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика
Адреса...............................................14. ВУСБ 12, 21470 Бачки Петровац
ПИБ....................................................101269891
Матични број......................................08054134
Шифра делатности............................8531
Е - mail адреса...................................gjk@stcable.net
2.Категорија наручиоца: просвета
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2017 су радови – инвестиционо одржавање санитарних чворова у
фискултурној сали у згради гимназије
5.Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт лице :
Јозефина Сирацка
Телефон/факс: 021/780-167
Е - mail адреса: adminjankolar@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.3/2017 је набавка радова: инвестиционо одржавање
санитарних чворова у фискултурној сали у згради гимназије
Назив и ознака из општег речника набавке:
45232460-4 – Санитарни радови
2. Партије
Напомена:
Ова јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
уз позиције предмера
Изводе се радови на уређењу два санитарна чвора у оквиру фискултурне сале у згради
гимназије.
ЛОКАЦИЈА: Објекат фискултурне сале се налази на парц.бр. 1952 к.о. Бачки Петровац уз
објекат Гимназије „Јан Колар“ у улици 14. ВУСБ бр. 12
РАДОВИ: Предвиђена је демонтажа постојећих бетонских умиваоника-валова са заменом
истих керамичким умиваоницима са једне стране просторије док се са друге стране,
преграђивањем лакомонтажним зидовима, формирају по три туш кабине.Радом треба
обухватити и замену постојећих водова водовода и канализације и прилагођавање новом
размештају.
Облога зидних површина и подова од керамичких плочица се демонтира и постављају се нове
керамичке плочице са поправком површине зидова после скидања.
Преостали део зидова (изнад висине 2,0 м докле се постављају керамичке плочице) као и
плафони се порављају и уз глетовање обрађују полудисперзивном бојом.
Сва унутрашња столарија се поправља и боји уљаном бојом за дрво.
Осим наведених радова купатила се снабдевају потребном санитарном галантеријом.
Електроинсталација није предмет радова осим ситнијих дорада и замене односно постављања
нових конектора и светиљки.
ПОПИС РАДОВА:
1. Демонтажа-рушење постојеђих бетонских умиваоника-„валова“
2. Демонтажа постојећих славина за хладну и топлу воду и славине за туш
3. Скидање керамичких плочица са зидова Х=1,60 м
4. Скидање керамичких плочица са подова
5. Замена водоводне инсталације за постављање туш батерија и умиваоника
6. Замена канализационе инсталације за постављање туш батерија и умиваоника
7. Поправке на зидовима-крпљење и изравнање после скидања керамичких плочица
8. Израда лакомонтажних преграда туш кабина од UW CW профила и водоотпорних
гипскартонских плоча
9. Облагање подова керамичким плочицама са израдом нагиба према сливнику у туш
кабинама
10. Облагање зидова керамичким плочицама у лепку до висине 2,0 м
11. Поправка, скидање старе боје и бојење постојеће унутрашње столарије
12. Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом
13. Набавка и монтажа умиваоника са арматуром за топлу и хладну воду
14. Набавка и уградња арматуре за туш
15. Набавка и изградња огледала за купатило
16. Демонтажа и поновна монтажа радијатора после завршетка радова
17. Замена електричних конектора и светиљки
РОК ИЗВРШЕЊА:
20 дана од дана увођења изабраног извођача у посао.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:
Бачки Петровац, фискултурна сала Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

За ову јавну набавку техничка документација као и све остале податке могу се добити у
канцеларији секретара Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика, радним даном у времену од 814 часова. Телефон: 021/780-167, контакт особа: Јозефина Сирацка.
Контакт особа за обилазак санитарних чворова фискултурне сале: Јозефина Сирацка
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.
1)
2)

3)
4)
1.1.1.
1.1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посевним прописом

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

2.1. Поред обавезних услова из тачке 1.1. понуђачи су дужни да испуне

и додатне

услове из члана 76 и то:
2.2.1.

Пословни капацитет: да понуђач има најмање 10 запослених радника на
неодређено време и једног инжињера грађевинске или архитектонске струке са
одговарајућом лиценцом

Конкурсна документација: Инвестиционо одржавање санитарних 7/31
чворова у фискултурној сали у згради гимназије ЈН бр: 3/2017

3.

УПУТСТВО КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) 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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног органа.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
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.
2.

Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. понуђачи доказују:

2.1. Пословни капацитет: се доказује овереном фотокопијом МА обрасца за најмање 10
радника запослених на неодређено време и једног инжињера грађевинске или
архитектонске стуке и овереном копијом његове лиценце.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара, као и повезану и запечаћену како би се онемогућило уметање односно вађење
страна.
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:
ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, 21470 Бачки Петровац, 14. ВУСБ бр.12.
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање санитарних чворова у
фискултурној сали у згради гимназије Број набавке: 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.
октобра 2017. године до 11 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 11.30 часова у зборници Гимназије „Јан
Колар“ са домом ученика
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 наручулац 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.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији као и
накнадно послата додатна појашњења и информације.
Понуда се сматра исправном ако садржи следеће:
1. попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (ОБРАЗАЦ 1);
2. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о учешћу подизвођача, односно
заједничкој понуди само ако понуђач наступа са подизвођачем односно у заједничкој
понуди (ОБРАЗАЦ 1);
3. попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са попуњеном
табелом,(ОБРАЗАЦ 2);
4. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (ОБРАЗАЦ 3);
5. модел уговора (ОБРАЗАЦ 4);
6. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре трошкова припреме понуде
(ОБРАЗАЦ 5);
7. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 6)
8. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине (ОБРАЗАЦ 7);
9. потврда (доказ) о обиласку санитарних чворова у фискултурној сали пре почетка
радова (ОБРАЗАЦ 8), издата најкасније 5 дана пре рока за достављање понуде;
10. доказе о испуњавању додатних услова;
11. обавезујуће писмо о намери пословне банке да ће понуђачу на његов захтев издати
безусловну, плативу на први позив, без протеста банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
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У образац ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 2) уписати:









датум понуде,
број понуде,
цену без ПДВ-а изражену у динарима,
цену са ПДВ-ом
рок реализације набавке,
начин и рок плаћања,
рок важења понуде
образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица.

2.1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ








Понуда може бити одбијена из следећих разлога:
ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда,
ако понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове услове учешћа,
ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног (30 дана од дана отварања
понуда)
ако понуда није достављена на начин из тачке 2. Одељка VI Конкурсне документације
ако понуђач не достави писмо о намери пословне банке
ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ негативних референци, у
складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012 и 14/2015).
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/15).
Наручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, односно понуде које су
благовремене, одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или
обавезе понуђача и које на прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Када у понуди нису дати сви потребни елементи (услови плаћања, рок и др.) или је
назначено по договору, иста се неће разматрати.
Наручилац ће у случају да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, посебно
навести разлоге за обуставу и упутство о правном среству сходно члану 109. Закона о јавним
набавкама(„Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/15). Наручилац ће одлуку објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења
одлуке.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА, 21470 Бачки Петровац, 14. БУСВ бр. 12 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање санитарних
чворова у фискултурној сали у згради гимназије, ЈН бр. 3/2017- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање санитарних
чворова у фискултурној сали у згради гимназије, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”

Конкурсна документација: Инвестиционо одржавање санитарних 11/31
чворова у фискултурној сали у згради гимназије ЈН бр: 3/2017

или Инвестиционо одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради
гимназије ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање
санитарних чворова у фискултурној сали у згради гимназије ЈН бр. 3/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС”, бр.119/2012), на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је од стране надзорног органа наручиоца потврђено извршење
радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 20 дана од дана увођења изабраног
извођача у посао.
Место извођења - Бачки Петровац, санитарни чворови у фискултурној сали зграде
гимназије Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о локалним пореским обавезама се могу добити у локалној пореској управи у
оквиру Општинске/градске управе у седишту понуђача.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail adminjankolar@gmail.com или факсом на број 021/780-167]
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 је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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. 3/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења јавне набавке.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне
документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail adminjankolar@gmail.com, факсом на број 021/780-167 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет адреси најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у поступку јавне набавке мале
вредности.
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 захтева, 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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. Закона.
Упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права 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;
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6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на
број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ 1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

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 (уколико наступа са подизвођачем)
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (у случају заједничке понуде)

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_______________________________
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ОБРАЗАЦ 2
VII ПОНУДА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова:
Инвестиционо одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради
гимназије ЈН бр. 3/2017

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок извршења набавке
момента увођења у посао
Гарантни рок

од

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ 3
VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Инвестиционо одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради
гимназије

Р.б
1
1

2

3

4

2

1

3

1

4

1

2

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

јед

количина

јед.цене

УКУПНО

РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Разбијање
постојећих
подних
керамичких плочица, са одвозом лома
до 2 км и чишћењем подлоге (3.60x2.50
+2.4x2.5) x 2ком
m2
30.00
Шлицовање постојећег бетонског пода
d=8.0 цм са у ширини 20 цм и ископ
дубине до 30.0 цм, одвозом лома и
земље до 1.0 км за постављање нових
канализационих цеви (2.4+2.5+2)x2
m
13.80
Разбијање арм.бетонског умиваоника
„валова“ са утоваром и одвозом лома на
депонију до 2.0 км (0.5+0.55)x0.15x2.40
kom
4
Скидање-обијање зидних керамичких
плочица са зидова h= 1.60 m са одвозом
лома
до
2
км
(2.4х2+2.5х2+1.7х2+2.6+2.7)х1.60х2 ком
m2
59.60
Радови на рушењу и земљани радови УКУПНО :
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Малтерисање-поправка
зидова
продужним малтером после скидања
керамичких плочица са претходни
прскањем површина ретким цементним
малтером
m2
65.00
Зидарски радови УКУПНО:
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Скидање постојећих пуних врата,
скидање боје, поправка и поновно
бојење крила и штокова уљаном бојом
за дрво. Обрачун по комаду уграђеног
прозора
прозор димензије до 2.0 м2
врата димензије до 2.0 м2
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Облагање
зидова
керамичким
плочицама 1. класе у лепку преко
малтерисаног зида до висине 2.0 м.
Обрачун
по
м2
(2.4х2+2.5х2+1.7х2+2.6+2.7+0.8х4)х2.0х2
Облагање пода керамичким плочицама
1 класе у цементном малтеру. Обрачун
по м2

5

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1

Израда преградног зида- боксова за туш
димензије 0.80х2.00 од конструкције од
CW UW профила испуне од стиродура

ком
7.00
ком
6.00
Столарски радови УКУПНО :

m2

86.80

М2
30.00
Керамичарски радови УКУПНО:

m2

6.40
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5.0
цм
обострано
обложених
водоотпорним гипскартонским плочама
на које се лепе керамичке плочице
(POSVI/1) 0.8х2,0х2х2
Монтерски радови УКУПНО :
6
1

2

МОЛЕРСКИ РАДОВИ
Обрада плафона полудисперзивном
бојом са претходним поправкама,
премазивањем подлогом, глетовање
природним материјалом и бојење 2х
Обрада зидова полудисперзивном бојом
са
претходним
поправкама,
премазивање подлогом, глетовање и
бојење
2х
(2.4х2+2.5х2+1.7х2+2.6+2.7)х1.40х2ком

7

ГРЕЈАЊЕ

1

Демонтажа радијатора са бојењем
истих и поновном монтажомпосле
завршетка радова

8
1

2

3

4

5

6

7
8

m2

30.00

m2
51.8
Молерски радови УКУПНО:

ком

4.00
Грејање УКУПНО :

ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
Блокирање дела постојећих водоводних
цеви које се неће користити и
прикњучивање на постојећи развод
ком
2.00
Набавка
и
уградња
пластичних
водоводних цеви комплет са свим
птребним фитинзима, вентилима и
заштитним
капама
и
топлотном
изолацијом цеви комплет са израдом
шлица у зиду и затварањем истог после
уградње
ᶲ 20
М
9.60
ᶲ 15
м
8.00
Набавка
и
уградња
песка
за
постављање канализационих цеви
М3
1.00
Израда канализационе инсталације од
PVC цеви комплет са свим фазонским
елементима и гумицама. Цеви се
постављају у припремљене шлицеве
(POSI/2)
PVC cevi ᶲ 50
m
4.80
PVC cevi ᶲ 70
m
5.00
PVC cevi ᶲ 100
m
4.00
Набавка и уградња подног сливника са
хром решетком
ком
2.00
Набавка и уградња санитарне опреме
са свим:
Умиваоник са арматуром
Комплет зидна арматура за туш
ком
8.00
Зидно огледало за умиваоник са
ком
6.00
полицом
ком
8.00
Зидни дозатор за текучи сапун
ком
14.00
Испитивање водоводне мреже на
притисак
паушално
Дезинфекција водоводних цеви пре
прикључења
паушално
Водовод и канализација УКУПНО:
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9

1

2

4

5

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Набавка, испорука и постављање
каблова за дораду, поправку сијаличних
и прикључних места, проводницима
одговарајућег пресека и броја жила, које
се полажу по зиду и плафону испод
малтера
а
према
захтевима
конструкције објекта. Комплет са свим
инсталационим
материјалом
и
повезивањем
шлицовањем
и
попуњавањем шлицева.
Обрачун по дужном метру.
-PP-Y 3x2.5mm2
M
20.00
-PP-Y 3x1.5 mm2
M
20.00
-PP-Y 2x1.5 mm2
m
15.00
Набавка, испорука и замена старих
прекидача и прикључница новима –
двополни са поклопцем
ком
16.00
Набавка, испорука и монтажа светиљки.
Комплет са сијалицама одговарајуће
снаге. Број и снагаа сијалица су
садржани у типској ознаци произвођача.
Обрачун по комаду.
Зидна
Ком
8.00
Плафонска
ком
8.00
Испитивање комплетне инсталације и
прибављање потребних атеста о
исправности
ел.
Инсталације
од
надлежних
организација
после
завршетка свих радова
комплет
1.00
Електроенергетска инсталација УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОНТЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКИ РАДОВИ
ГРЕЈАЊЕ
ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО :
ПДВ 20% :
УКУПНО СА ПДВ-ом :
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ОБРАЗАЦ 4
IX МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,
14/2015 и 68/15), те Одлуке о додели уговора бр. __________________ од
__________________. године, закључује се:
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У
ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У ЗГРАДИ ГИМНАЗИЈЕ
Редни број набавке: ЈН.бр. 3/2017
Између:
ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, ПИБ: 101269891, Матични бр: 08054134,
Бачки Петровац, 14. ВУСБ бр. 12, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директорка школе
Ана Медвеђ
и
_____________________________________________________________________, кога заступа
_____________________________________
ПИБ:
_________________,
Матични
бр.:
_________________,
рачун
бр.:
___________________________
код
банке
____________________________ (у даљем тексту: Извођач)
на следећи начин:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број
124/12, 14/2015 и 68/15), и на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу
Управе за јавне набавке дана _____________ године спровео поступак јавне набавке мале
вредности Радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова у фискултурној сали у
згради гимназије;
- да је Извођач дана _____________године доставио понуду заведену код Извођача под
бројем_______од_____________ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора;
- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
број 124/12, 14/2015 и 68/15), на основу понуде Извођача и одлуке о додели уговора бр.
__________________ од __________________ године изабрао Извођача за набавку радова на
инвестиционом одржавању санитарних чворова у фискултурној сали у згради гимназије;
- да је Извођач пре потписивања овог уговора Наручиоцу доставио тражена средства
обезбеђења, и то:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, тј. на износ од ____________ динара, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност уговорених радова, утврђена на основу
јединичне цене и количине радова из понуде Извођача, наведене у члану 1. овог Уговора
износи: __________________ РСД (без ПДВ-а) (словима: ________________________________)
односно _______________________ РСД (са урачунатим ПДВ) (словима:__________________
________________________________)
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Члан 3.
Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина
радова уз примену јединичне цене из понуде Извођача.
Члан 4.
Исплата за извршене радове извршиће се уплатом Наручиоца на текући рачун
Извршиоца након достављања окончане ситуације (потписане и оверене од стране извођача
радова, наручиоца посла и надзорног органа) у законском року, али не дуже од 45 дана
односно одмах након уплате на рачун Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика од стране
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управи и националне мањинњ-националне
заједнице.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао након добијања посебне Сагласности
од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управи и националне мањиненационалне заједнице и одреди стручно лице за контролу и праћење над извођењем радова и
оверу извршених радова, као и да сачини записник о увођењу у посао.
Извођач ће радове започети одмах по испуњењу наведених законских услова, закључењу
Уговора, и увођењу у посао од стране Наручиоца.
Рок за завршетак радова по понуди Извођача је _______ дана.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно и
квалитетно, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.
Примедбе на квалитет изведених радова Наручилац може поднети Извођачу у року од 7
дана након што су изведени радови.
Извођач је у обавези да на писани захтев Наручиоца отклони све недостатке у квалитету
изведених радова у року од 7 радних дана од дана пријема захтева Наручиоца.
Члан 7.
Уколико у току извођења радова дође до потребе извођења вишка радова, односно
накнадних или непредвиђених радова Извођач ће путем надзорног органа обавестити
Наручиоца и тек по добијању писмене сагласности од стране Наручиоца отпочети са њиховим
извођењем.
Члан 8.
Након окончања радова извршиће се примопредаја предметних радова којој ће
присуствовати овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача и о чему
ће се саставити записник.
У току поступка примопредаје овлашћени представник Наручиоца је дужан да оцени
квалитет изведених радова и да евентуалне примедбе саопшти Извођачу у погледу видљивих
недостатака.
Уочене недостатке Извођач је дужан отклонити у року од 5 дана од дана саопштавања
примедби.
Члан 9.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором, наручилац има право да уновчи поднету банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Члан 10.
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Евентуалне спорове по уговору уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а ако у
томе не успеју, уговора се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
У случају раскида уговора, међусобна права и обавезе регулисаће се у складу са
одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Све што није регулисано овим уговором, уговорне стране ће регулисати договором или
обострано овереним анексом овог уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 3 (три) припадају Наручиоцу.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
За Извршиоца
___________________________

За Наручиоца
_________________________
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ОБРАЗАЦ 5
X ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА 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: Радови на реконструкцији спортског терена 27/31
за рукомет/тенис ЈН бр. 3/2016

ОБРАЗАЦ 6
XI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке Инвестиционо одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради
гимназије, бр. 3/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
XII ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке Инвестиционо одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради
гимназије бр. 3/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: 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 8
XIII ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ПРЕ
ОТПОЧИЊАЊА РАДОВА

Назив понуђача
адреса
Матични број
ПИБ

П О Т В Р Д А
Којом се од стране наручиоца потврђује да је __________________________________________
(име и презиме)

дана ________________ године у својству овлашћеног представника понуђача обишао
фискултзрну салу на коме ће се вршити радови предвиђени ЈН 3/2017 набавке Инвестиционо
одржавање санитарних чворова у фискултурној сали у згради гимназије, и да је у потпуности
упознат са условима градилишта.

За НАРУЧИОЦА
____________________
У Бачком Петровцу,
Дана: ____________ године
М.П.

Прилог: овлашћење понуђача бр.
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XIV ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
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