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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни
број 60/05/4-3 од 23.05.2014. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку,
деловодни број 61/05/4-4 од 23.05.2014. године, Комисија за јавну набавку припремила је
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Дом ученика средњих школа
„Бранково коло“
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3
Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати и:
- Закон о општем управном поступку,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Прописи и нормативи везани за добра која су предмет јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.3.4/14 је набавка радова, и то: столарски радови и уградња
столарије
Назив и ознака из ОРН:
45421000 Столарски радови и уградња столарије

4. Ова јавна набавка није резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба)
* Лица за контакт: Драгица Самарџић
* Е-маил: office@dombrankovokolo.rs
* Телефон/факс: 021/422-784
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.4/14 је набавка радова – и то:
Столарски радови и уградња столарије
1.2. Назив и ознака из ОРН:
45421000 Столарски радови и уградња столарије

2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Ред.
број
1.

Назив
АЛУ једнокрилна врата са
ПВЦ испуном и Т-пречком
на пола,
Димензије 90x203
(ПРИЗЕМЉЕ
МУШКЕ
ЗГРАДЕ)

Количина
18

2.

АЛУ једнокрилна врата са
ПВЦ испуном, Т-пречком
на пола и надсветлом
Димензије 100x245
(ТОАЛЕТИ НА I И II
СПРАТУ МУШКЕ ЗГРАДЕ)

2

3.

АЛУ једнокрилна врата са
ПВЦ испуном, Т-пречком
на пола и надсветлом
Димензије 115x275
(ВРАТА НА ТЕРАСАМА
МУШКЕ ЗГРАДЕ)

4

Опис
Врата се израђују од АЛУ профила без термо
прекида серије ЕЛ2000 пластифицираних у белу
боју, грчког произвођача „Елвиал“ (или
одговарајући).
Састав (ћошкови) врата се спајају чврстим
спојем – закивањем у преси, састав се лепи
белим лепком који је уједно и заптивна маса.
Оков који се користи на вратима (шарке, браве,
цилиндар и кваке) су домаћег произвођача
„Стублина“ (или одговарајући).
За врата се користи ПВЦ испуна дебљине 24 мм.
Дихтунзи су од ЕПДМ-а, веза између зида и
врата остварена са челичним типлама, а међу
простор испуњен пу пеном.
Алу прагови висине 25 мм.
Врата се израђују од АЛУ профила без термо
прекида серије ЕЛ2000 пластифицираних у белу
боју, грчког произвођача „Елвиал“ (или
одговарајући).
Састав (ћошкови) врата се спајају чврстим
спојем – закивањем у преси, састав се лепи
белим лепком који је уједно и заптивна маса.
Оков који се користи на вратима (шарке, браве,
цилиндар и кваке) су домаћег произвођача
„Стублина“ (или одговарајући).
За врата и надсветло се користи ПВЦ испуна
дебљине 24 мм.
Дихтунзи су од ЕПДМ-а, веза између зида и
врата остварена са челичним типлама, а међу
простор испуњен пу пеном.
Алу прагови висине 25 мм.
Врата се израђују од АЛУ профила без термо
прекида серије ЕЛ2000 пластифицираних у белу
боју, грчког произвођача „Елвиал“ (или
одговарајући).
Састав (ћошкови) врата се спајају чврстим
спојем – закивањем у преси, састав се лепи
белим лепком који је уједно и заптивна маса.
Оков који се користи на вратима (шарке, браве,
цилиндар и кваке) су домаћег произвођача
„Стублина“ (или одговарајући).
За врата и надсветло се користи ПВЦ испуна
дебљине 24 мм.
Дихтунзи су од ЕПДМ-а, веза између зида и
врата остварена са челичним типлама, а међу
простор испуњен пу пеном.
Алу прагови висине 25 мм.
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Ред.
број
Назив
4.
АЛУ једнокрилна врата са
ПВЦ испуном и Т-пречком
и надсветлом
Димензије 125x230
(ПРЕЛАЗИ
ИЗМЕЂУ
МУШКЕ
И
ЖЕНСКЕ
ЗГРАДЕ)

Количина
2

5.

АЛУ двокрилна врата са
изопан
стаклом
и
надсветлом,
Т-пречком
кроз средину и прагом
Димензије 160x260
(ХОДНИЦИ У МУШКОЈ
ЗГРАДИ, ПОРТИРНИЦА И
ПРОСТОРИЈА
ПРЕКО
ПУТА ПОРТИРНИЦЕ)

7

6.

ПВЦ терасни портал са
ПВЦ испунама
Димензије
30x275+570x180+30x275
(ТЕРАСЕ
У
МУШКОЈ
ЗГРАДИ)

4

7.

ПВЦ кровна конструкција
са испуном
Димензије 570x50
(ТЕРАСА НА III СПРАТУ
МУШКЕ ЗГРАДЕ)
АЛУ преграда
Димензије 140x46
(ТОАЛЕТИ НА I И II
СПРАТУ МУШКЕ ЗГРАДЕ)

1

8.

2

Напомена
Врата се израђују од АЛУ профила без термо
прекида серије ЕЛ2000 пластифицираних у белу
боју, грчког произвођача „Елвиал“ (или
одговарајући).
Састав (ћошкови) врата се спајају чврстим
спојем – закивањем у преси, састав се лепи
белим лепком који је уједно и заптивна маса.
Оков који се користи на вратима (шарке, браве,
цилиндар и кваке) су домаћег произвођача
„Стублина“ (или одговарајући).
За врата се користи ПВЦ испуна дебљине 24 мм.
Дихтунзи су од ЕПДМ-а, веза између зида и
врата остварена са челичним типлама, а међу
простор испуњен пу пеном.
Алу прагови висине 25 мм.
Врата се израђују од АЛУ профила без термо
прекида серије ЕЛ2000 пластифицираних у белу
боју, грчког произвођача „Елвиал“ (или
одговарајући).
Састав (ћошкови) врата се спајају чврстим
спојем – закивањем у преси, састав се лепи
белим лепком који је уједно и заптивна маса.
Оков који се користи на вратима (шарке, браве,
цилиндар и кваке) су домаћег произвођача
„Стублина“ (или одговарајући).
За врата се користи као испуна стакло дебљине
20 мм (4+12+4).
Дихтунзи су од ЕПДМ-а, веза између зида и
врата остварена са челичним типлама, а међу
простор испуњен пу пеном.
Алу прагови висине 25 мм.
ПВЦ портал се израђује од ПВЦ петокоморних
профила немачког произвођача „Ролопласто“
(или одговарајући) у белој боји.
Оков је окретно нагибни домаћег произвођача
„Вабис“ (или одговарајући), везивни елементи
(шрафови) од нерђајућег материјала, дихтунзи
су од ЕПДМ-а, испуна од ПВЦ панела дебљине
24 мм.
Предњи део терасног портала 570x180 се дели
на 12 једнаких поља од којих је једно са
испуном од стакла, дебњине 20 мм, са
отварањем (окретно-нагибни), а бочни делови
30x275 се деле на по 2 фиксна поља
ПВЦ кровна конструкција се израђује од ПВЦ
панела дебљине 24 мм са подконструкцијом од
металних кутијастих профила 20x40 офарбаних
у боју панела (бела боја)
АЛУ преграда се израђује од алуминијумских
профила без термо прекида серија ЕЛ 2000
пластифицираних у белу боју грчког произвођача
„Елвиал“ (или одговарајући).
Испуна на прегради је од ПВЦ панела дебљине 24
мм.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И У ПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. За учешће у поступку предметне јавне набавке, нису предвиђени додатни услови,
дефинисани чланом 76. Закона.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

* Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са члaном 77. стaв 4. ЗЈН, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa докaзујe
достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa понуђaчa.
Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe радова, ЈН број: 1.3.4/14, и то: столарски
радови и уградња столарије,
Понуђaч: _____________________________________________________________________
Сeдиштe понуђaчa: ____________________________________________________________
Aдрeсa сeдиштa понуђaчa: ______________________________________________________
Мaтични број: _________________________________________________________________
Шифрa дeлaтности: ____________________________________________________________
ПИБ: ________________________________________________________________________
дaјe слeдeћу
ИЗЈAВУ
Под пуном мaтeријaлном и кривичном одговорношћу потврђујeм дa испуњaвaм условe из
члана 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4. Закона о јавним набавкама.
М.П.
У _______________
Дaтум: ___________

____________________
Понуђач

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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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са члaном 77. стaв 4. Закона, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa
докaзујe достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa подизвођaчa.
Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe радова, ЈН број: 1.3.4/14, и то: столарски
радови и уградња столарије,
Подизвођaч: __________________________________________________________________
Сeдиштe подизвођача: __________________________________________________________
Aдрeсa сeдиштa подизвођaчa: ___________________________________________________
Мaтични број: _________________________________________________________________
Шифрa дeлaтности: ____________________________________________________________
ПИБ: ________________________________________________________________________
дaјe слeдeћу
ИЗЈAВУ
Под пуном мaтeријaлном и кривичном одговорношћу потврђујeм дa испуњaвaм условe из
чл. 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4. Закона о јавним набавкама.
М.П.
У _______________
Дaтум: ___________

____________________
Подизвођач

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,
(Понуђач)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова, ЈН број: 1.3.4/14, и то: столарски радови и уградња
столарије, 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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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и чланом 8. став 1. тачка 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13
и 104/13)
Понуђач _________________________________________________________________ ,
(назив и седиште понуђача),
даје
ИЗЈАВУ
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке радова, ЈН број: 1.3.4/14, и то: столарски
радови и уградња столарије, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
Такође изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност
за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум
________________

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, осим ако
споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике
у заједничкој понуди.
Образац копирати у потребном броју.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Дом ученика средњих школа
„Бранково коло“
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3,
(улаз из ул. Душана Васиљева)
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова и то: столарски радови и уградња столарије, ЈН
број: 1.3.4/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.06.2014. године, до 11,00 часова.
Отварање понуда је јавно и одржаће се у просторијама Дома ученика, улица
Епископа Висариона 3, истог дана у 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.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњенсти услова из члана 75. Закона, у поступку јавне набавке мале
вредности, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, односно у случају
заједничке понуде, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом;
2. Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона, у поступку јавне
набавке мале вредности, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица подизвођача;
3. Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, попуњен,
потписан и оверен печатом;
4. Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом од
стране овлашћеног лица понуђача;
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5. Образац понуде понуђач мора да попуни у складу са спецификацијом из конкурсне
документације, овери печатом и потпише.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати страницу документације за сваког
члана групе).
6. Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача на последњој страни модела
уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
7. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и
оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна,
недвосмислена, откуцана или читко попуњена, оверена печатом и потписом овлашћеног
потписника.
Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.
Свака исправка, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом
или печатом понуђача.
5.3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика
средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, Епископа Висариона 3, са назнаком:
- „Измена понуде за јавну набавку радова – столарски радови и уградња столарије, ЈН
број: 1.3.4/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Допуна понуде за јавну набавку радова – столарски радови и уградња столарије, ЈН
број: 1.3.4/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Опозив понуде за јавну набавку радова – столарски радови и уградња столарије, ЈН
број: 1.3.4/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – столарски радови и уградња
столарије, ЈН број: 1.3.4/14 - 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.
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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 конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из у конкурсној документацији).
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.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 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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5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђачу којем је додељен уговор, а његова понуда предвиђа уплату аванса, уплата
аванса ће се извршити у року од 8 дана од дана закључивања уговора, а остатак у року од
45 дана од дана испостављања окончане ситуације.
5.9.2. Захтев у погледу рока израде и уградње столарије
Рок за испоруку и уградњу израђене столарије: 15.08.2014. године.
Место испоруке и уградња столарије је на адреси наручиоца:
Дом ученика средњих школа „Бранково коло“
21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3
(улаз из ул. Душана Васиљева).
5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 50 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.
5.9.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за израду и уградњу столарије је минимално 24 месеца од дана
уградње.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора да буде исказана у динарима, без ПДВ-а, 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 су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора
о јавној набавци.
Након закључења уговора, цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.11. 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 РС.
Адреса: Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи.
* Подаци о заштити животне средине се могу добити у:
- Агенцији за заштиту животне средине:
Адреса: Руже Јовановића 27а, 11160 Београд.
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Интернет адреса: www.sepa.gov.rs
- Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине:
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.mery.gov.rs
* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Адреса: Немањина 11, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
5.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВИСИНИ

И

1)За авансно плаћање
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Понуђач којем је додељен уговор, а његова понуда предвиђа уплату аванса,
обавезује се да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу за
повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.
Меница за повраћај авансног плаћања мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо.
Уз меницу мора бити достављена копија депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
2) За озбиљност понуде - којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку
јавне набавке у виду бланко сопствену менице са меничним овлашћењем, на износ од 5%
од понуђене вредности без пореза на додату вредност.
Наведено менично овлашћење мора да важи најмање онолико колико важи понуда.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења дато уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не
потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,
- уколико изабрани Понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
3) За добро извршење посла
Наручилац захтева да се уз понуду приложи и Изјава о достављању менице,
сачињену у слободној форми, којом неопозиво потврђује да ће наручиоцу, на дан
закључења уговора, доставити бланко сопствену меницу уредно оверену и потписану од
стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дуже од
дана трајања уговора.
Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице и меничног
овлашћења за авансно плаћање, озбиљност понуде и добро извршење посла, преда копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача и ОП образац.
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Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних
обавеза.
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail: office@dombrankovokolo.rs , или факсом на број
021/422-784, сваког радног дана, од понедељка до петка – од 8:00 – 14:30 часова.
Сви захтеви поднети ван овог времена сматраће се поднетим наредног дана.
Захтеви се подносе најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Уколико је документ из поступка предметне јавне набавке достављен од стране наручиоца
путем електронске поште или факсом, заинтересовано лице, односно понуђач је ДУЖАН
да потврди пријем тог документа, на исти начин, како би наручилац имао доказ да је
извршено уредно достављање.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број:
1.3.4/14”.
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.
5.15. 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. 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.
Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, ЈН: 1.3.4/14

18/31

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од
укупне вредности уговора без пореза, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
5.17. 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 „економски
најповољнија понуда“, која се заснива на следећим елементима:
- Понуђена цена: ..........................................70 пондера и
- Услови плаћања: ........................................ 30 пондера.
Методологија за доделу пондера за елеменате критеријума израчунавају се:
1. „Понуђена цена“ израчунава се по формули:
Понуђена цена =

70 х најнижа понуђена цена
понуђена цена конкретног понуђача

Највећи број бодова по овом критеријуму је 70.
2. „Услови плаћања“:
1. Без аванса:
2. Аванс до 25%:
3. Аванс 26% до 49%:
4. Аванс од 50% и више:

30 пондера
20 пондера
10 пондера
0 пондера.

5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио нижу цену.
5.19. 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 је саставни
део конкурсне документације).
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5.20. 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.
5.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
office@dombrankovokolo.rs, факсом на број 021/422-784, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова, ЈН број:
1.3.4/14, и то: столарски радови и уградња столарије.
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 вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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.

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, ЈН: 1.3.4/14

22/31

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – СТОЛАРСКИ РАДОВИ И УГРАДЊА
СТОЛАРИЈЕ, ЈН број: 1.3.4/14.
Укупна цена, без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 50 дана)
Гарантни рок
(не може бити краћи од 24 месеца)

До 15.08.2014. године

Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

__________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
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6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Р. б.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Назив производа

Ј.м.

АЛУ једнокрилна врата са ПВЦ
испуном и Т-пречком на пола,
Ком
Димензије 90x203
АЛУ једнокрилна врата са ПВЦ
испуном, Т-пречком на пола и
надсветлом
Ком
Димензије 100x245
АЛУ једнокрилна врата са ПВЦ
испуном, Т-пречком на пола и
надсветлом
Ком
Димензије 115x275
АЛУ једнокрилна врата са ПВЦ
испуном и Т-пречком и
надсветлом
Ком
Димензије 125x230
АЛУ двокрилна врата са
изопан стаклом и надсветлом,
Т-пречком кроз средину и Ком
прагом
Димензије 160x260
ПВЦ терасни портал са ПВЦ
испунама
Димензије
Ком
30x275+570x180+30x275
ПВЦ кровна конструкција са
испуном
Ком
Димензије 570x50
АЛУ преграда
Димензије 140x46
Ком

Кол.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а
на
јед. цену

Укупна
Цена без
ПДВ-а

Износ ПДВ-а на
Укупну цену

УКУПНА ЦЕНА
(са ПДВ-ом)

Назив
произвођача
профила и окова

18

2

4

2

7

4
1
2
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Закључен у Новом Саду, дана _________ 2014. године, између:
Наручиоца:
Дома учeникa срeдњих школa
„Брaнково коло“,
са седиштем у Новом Сaду, Eпископa Висaрионa 3,
ПИБ: 100277842,
Матични број: 08066213,
Број рачуна: 840-125661-87 код Управе за трезор,
Телефон/факс: 021/422-784,
когa зaступa
Стеван Филиповић, дирeктор Домa, (у дaљeм тeксту нaручилaц)
и
____________________________________________________________________________
са седиштем у _____________________________, улица ____________________________,
ПИБ:
__________________________,
Матични број: __________________________
Број рачуна:___________________, Назив банке:__________________________,
Телефон: ___________________, Телефакс: _______________________________,
кога заступа: __________________________________________________________________
(у даљем тексту: добављач)
и
____________________________________________________________________________
са седиштем у _____________________________, улица ____________________________,
ПИБ:
__________________________,
Матични број: __________________________
Број рачуна:___________________, Назив банке:__________________________,
Телефон: ___________________, Телефакс: _______________________________,
кога заступа: __________________________________________________________________
(у даљем тексту: добављач)
Основ уговора:
ЈН број: 1.3.4/14
Број и датум одлуке о додели уговора _____________________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______________ од __________ 2014. године (попуњава
наручилац).
Члан 1.
Предмет уговора је набавка радова – израда и уградња столарије, у складу са
врстом, количином и карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији наручиоца
за ЈН број 1.3.4./14, број 63/05/4-6 од 28.05.2014. године и понуди изабраног понуђача број
_______ од __________ 2014. године (попуњава наручилац), која чини саставни део овог
уговора.
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Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог пореза на додату вредност износи _____________________________________
динара.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и
обрачунатим порезом на додату вредност износи ___________________________________
динара.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:
а) За понуду без аванса, у року од 45 дана након испостављања коначне фактуре по
окончаној ситуацији.
б) За понуду са авансом,
- _____ % што износи _________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 8
дана од дана закључења уговора и
- _____ % у року од 45 дана након испостављања коначне фактуре по окончаној ситуацији.
Уплата се врши на текући рачун Добављача број _____________________________, код
__________________________ банке.
Члан 4.
Добављач гарантује да израђена столарија и њена уградња, задовољавају услове
квалитета у складу са поглављем III Конкурсне документације.
Члан 5.
Добављач се обавезује да уговорене радове изведе до 15.08.2014. године.
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају,
што ће се констатовати записнички.
Члан 6.
Уколико Добављач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% (промила) од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне
вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по
окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету које је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и
износ штете Наручилац мора да докаже.
Члан 7.
Добављач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима
и овим уговором, као и да:
- Пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова;
- Да се строго придржава мера заштите на раду;
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-

-

-

-

Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
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 потребног за извођење уговором предузетих радова;
Обезбеди безбедност свих лица у објекту, 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;
Уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Р Србије;
Да омогући вршење стручног надзора на објекту;
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 уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;
Да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да
приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

Члан 8.
Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 3. овог Уговора, и да од Добављача, по завршетку радова прими
наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршавањем уговорних
обавеза Добављача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди несметан прилаз објекту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Добављачем.
Члан 9.
Добављач којем је додељен уговор, а његова понуда предвиђа уплату аванса,
обавезује се да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу за
повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.
Меница за повраћај авансног плаћања мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо.
Уз меницу мора бити достављена копија депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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Добављач се обавезује да на дан закључења уговора, преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично
овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дуже од дана трајања уговора.
Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице и меничног
овлашћења за авансно плаћање, озбиљност понуде и добро извршење посла, преда копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача и ОП образац.
Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин
и у року како су уговорене.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Добављач је у
обавези да продужи важење финансијске гаранције.
Члан 10.
Гарантни рок за уграђен материјал и изведене радове је________ и рачуна се од
датума примопредаје радова.
Члан 11.
За укупан уграђени материјал Добављач мора да има сертификате квалитета и
атесте материјала који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те
врсте у складу са конкурсном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора
меродаван ја налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са конкурсном документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог Добављача искључиво на трошак Добављача по овом уговору.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 12.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Спремност изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском
дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу
формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 2 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један
представник Добављача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача
радова.
Комисија сачињава Записник о опримопредаји изведених радова.
Добављач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну
градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима
уграђеног материјала.
Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, ЈН: 1.3.4/14

29/31

Недостатке – грешке које утврди Наручилац 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 пет дана и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун
Добављача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Наручилац ће то
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране
ће покушати споразумно решити.
Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна,
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 14.
За све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о
планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три).
За Наручиоца
________________
Стеван Филиповић

За Добављача
_______________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_______________________________,
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА 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

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, ЈН: 1.3.4/14

31/31

