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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
31/2018 11- 2034 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 31/2018
11-2035, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поступак јавне набавке мале вредности –

Адаптација кабинетског простора и скриптарнице
на Одељењу у Новом Саду
ЈН бр. 31/2018
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извршења, место извршења или испоруке добара,
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 31/2018 су радови – Адаптација кабинетског
простора и скриптарнице на Одељењу у Новом Саду – ОРН 4545300 Ремонтни и
санациони радови.
2. Партије
Јавна набавка није обликована у партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Опис радова:
У приземном делу објекта просторију тренутно намењену за пресвлачење и
одмор спремачица потребно je адаптирати за потребе скриптарнице. Предвиђа се
пробијање отвора у зиду ка ходнику, и уградња двокрилног клизног прозора за
потребе шалтера. Са алуминијумских портала који се налазе у магацину потребно
je демонтирати све венецијанере. У магацинском простору предвиђа се
демонтажа, чишћење и бојење постојећих радијатора. Два мања радијатора се
спајају у један и уграђују у просторију скриптарнице са израдом свих потребних
радијаторских веза. У просторију студентског парламета уграђује се нови
алуминијумски радијатор са припадајућим разводом. Све зидове, као и плафоне,
треба прекречити полудисперзијом у боји пo жељи Наручиоца.
Ha другом спрату, на два кабинета потребно je заменити дрвене портале новим
алуминијумским. Површине кабинета су око 19.00 m2 сваки, односно 38.00 m2
укупно. У једном кабинету постоји преградни зид. Осим радова на замени
дрвених портала алуминијумским, вршиће се и кречење зидова.
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Р.бр.

Опис радова

Припремни радови
Заштита просторија картоном и најлоном,
1.
заштита ивица креп траком. Обрачун пo m2.
Демонтажа и прање постојећих радијатора у
2.
скриптарници приземља. Обрачун пo комаду.
Демонтажа стакла портала између приземне
3.
скриптарнице и студенског парламента.
Обрачун по m2.
Прављење отвора у гипсаном зиду за прозор, са
4.
обрадом шпалетни и свим припремним
радовима. Обрачун пo m2.
Демонтажа постојећег монтажног зида
5.
димензија 560х300 cm. Обрачун пo m2.
Демонтажа постојећих венецијанера и одлагање
6.
на депонију. Обрачун пo m2.
Померање и изношење (пo потреби)
7.
канцеларијског намештаја и грубо чишћење
просторија након завршетка радова. Паушално.
Испуштање воде из система грејања. Обрачун
8.
паушално.
Молерско фарбарски радови
Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по
избору Наручиоца. Ценом je обухваћено наношење
9.
подлоге, санација пукотина бандажирањем,
наношење испуне, глетовање до 10% од укупне
површине. Обрачун по m2.
Бојање плафона скриптарнице и магацина
дисперзивном бојом у тону по избору Наручиоца.
Ценом je обухваћено наношење подлоге, санација
10.
пукотина бандажирањем, наношење испуне,
глетовање до 10% од укупне површине. Обрачун
пo m2.
Набавка материјала и бојење старих радијатора и
11. цеви, радијатора лаком преко већ постојеће боје, са
претходном припремом. Обрачун по m2.
Набавка материјала и бојење старих радијатора и
12. цеви, радијатора лаком преко већ постојеће боје, са
предходном припремом. Обрачун по m.
Фарбање основном и завршном бојом за метал 2
13.
пута нових радијаторских веза. Обрачун по m.

Јединица
мере

Количина

m2

76.73

комад

2

m2

1.2

m2

2.23

m2

33.6

m2

19.5

паушално

1

паушално

1

m2

156.70

m2

28.68

m

15.75

m

31

m

36.5
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Грејачки радови
14. Преправка постојећих радијатора (спајање два у
један радијатор) са уградњом на новој позицији
са израдом свих радијаторских веза. Обрачун по
комаду.
15. Настављање постојећих грејних инсталација
демонтираних радијатора за израду нових
радијаторских веза. Обрачун по комаду.
16. Набавка и монтажа новог АЛУ радијатора Al 800
VOX Global. Радијатор се састоји од 21 ребра. У цену
урачунати све потребне анкере, вентиле и
фазонске комаде. Обрачун по комаду.
Браварски радови
Набавка материјала, израда и монтажа клизног
двокрилног прозора димензија 187x120 цм од
17.
силвер алуминијума који се може закључавати
изнутра. Обрачун no комаду.
Набавка материјала, израда и монтажа
алуминијумског зида од хладних профила боје
тамне бронзе. Израђује се из шест елемената од
18.
којих je један са вратима, a два са вентусом.
Изопан стакло 4+12+, оба стакла гриз. Обрачун no
комаду.
Набавка и лепљење polyester фолије са
19. претходном припремом у боји коју одреди
инвенститор. Обрачун no m2.
Чишћење градилишта
Износ шута из објекта. Утовар у возило и одвоз са
20.
градилишта.

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

2

m2

19.5

тура

4

Са радовима треба започети 03. 09. 2018. Рок за извођење радова је 29. 09. 2018.
Коначан обрачун радова вршиће се према стварно изведеним количинама. Ако се
укаже потреба за извођењем накнадних или непредвиђених услуга за исте ће
бити сачињена одговарајућа понуда, и исте се могу извести уз писмену сагласност
наручиоца.
Потенцијални понуђачи могу пре подношења понуде да посете локацију која је
предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне
за припрему понуде. Посету је потребно претходно договорити са овлашћеним
лицем Наручиоца – Слободан Јакица 021/485-2900.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 31/2018

5/ 35

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

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

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом
дела
као
члан
организоване
понуђач
под пуном материјалном и
криминалне групе, да није осуђиван за
кривичном одговорношћу
кривична дела против привреде,
потврђује
да испуњава услове за
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.
давања мита, кривично дело преваре
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
документацијом

3.

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је измирио доспеле порезе,
Изјава мора да буде потписана од
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву
или стране државе када има седиште
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за
4) ЗЈН);
заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за
Да је поштовао обавезе које произлазе
потписивање.
из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
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Р.бр

ДОДАТНИ УСЛОВИ

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:

1.

2.

а) да понуђач има у радном
односу
(уговор
о
раду/ангажовању) минимум 5
радника грађевинске струке
б) да понуђач има у радном
односу
(уговор
о
раду/ангажовању)
минимум
једног грађевинског инжењера
са лиценцом 400, 410 или 411
в) да понуђач има у радном
односу
(уговор
о
раду/ангажовању)
лице
одговорно за обављање послова
безбедности и здравља на раду
г) да понуђач има у радном
односу
(уговор
о
раду/ангажовању)
лице
одговорно за обављање послова
заштите од пожара

Да понуђач поседује ISO
стандарде 9001, 14001, 27001,
50001, као и OHSAS 18001

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
За сва тражена лица доставити:
а) Kao доказ понуђач доставља уговор о
раду/ангажовању и образац број 6 за
обученост за безбедан и здрав рад.
б) Као доказ испуњења овог услова
понуђач доставља уговор о раду/ангажовању, образац број 6 за обученост за
безбедан и здрав рад, фотокопију
лиценце и потврду ИКС-а о важности
лиценце. Потврда о важности лиценце и
лиценца, морају бити оверене личним
печатом.
в) Као доказ понуђач треба да достави и
фотокопију уверења о положеном
стручном
испиту
о
практичној
оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду.
г) Као доказ понуђач доставља уговор о
раду/ангажовању за тражено лице за
обављање послова заштите од пожара.
Као доказ понуђач треба да достави и
фотокопију уверења о положеном
стручном
испиту
о
практичној
оспособљености за обављање послова
заштите од пожара.
Наручилац може тражити на увид оригинале
уговора наведених лица за пружање
предметне услуге.
У случају недостављања било код
траженог елемента понуда ће се
сматрати неисправном и биће одбијена

Доставити фотокопију сертификата.
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
СТОЛАРИЈУ

3.

Примењени
материјали
за
израду
прозора
5-коморни
систем морају задовољавати
следеће услове:
Профили:
Прозори морају бити израђени
од 5-коморних профила (шток,
крило и Т-пречка), минималне
уградне дубине 70 mm, беле боје
RAL 9016.
Профили
не
смеју
бити
направљени од рециклираног,
већ
искључиво
од
новог
материјала
(гранулата).
Примењени профили морају
имати 10-годишњу гаранцију на
постојаност
квалитета,
димензије и отпорност на
временске утицаје. Примењени
профили морају бити сагласни
условима
квалитета
које
прописује RAL - GZ 716.
Коефицијент
топлотне
проводљивости
пакета
профила (шток и крило заједно)
не сме бити већи од Uf = 1,3
W/m2K, a према EN 12412-2.
Ударна жилавост према Charpyju:
аритметичка
средња
вредност мин. 40 kJ/m2 и
ниједна појединачна вредност
не сме бити испод 20 kJ/m2.
Топлотна стабилност профила
према EN 53381-1, испитивање Б
(проводљивост):
време
стабилности Tst = 40 мин. Тачка
омекшавања профила, према
Vicatu, EN G.S2.641 : 84° С.
Запаљивост профила према EN
G.ISO 13501-1: профили морају
спадати у класу Е. Испитивање
одступања у боји, према ISO

Профили не смеју бити направљени од
рециклираног, већ искључиво од новог
материјала (гранулата). Доказује се
оригиналном изјавом произвођача
профила.
Профили морају имати 10-годишњу
гаранцију на постојаност квалитета,
димензије и отпорност на временске
утицаје издату од стране произвођача
профила.
Профили морају поседовати
одговарајући документ o додели ознаке
квалитета RAL - GZ 716.
Профили не смеју у себи садржати олово
ни кадмијум - доказује се писаном
изјавом произвођача профила.
Доставити Атест (извештај о
испитивању) коефицијента топлотне
проводљивости референтног прозора
(Uw), који мора гласити на произвођача
столарије.
Kao доказ о задовољењу наведених
критеријума прихватају се искључиво
атести овлашћених институција за
испитивање. Уколико се ради о
документима иностраних институција,
морају бити достављени преводи на
српски језик оверени од стране судског
преводиоца.
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7724-3: АЕ* не веће од 1,0.
Профили не смеју у себи
садржати олово ни кадмијум.
Стакло:
Примењено стакло мора бити са
коефицијентом проводљивости
Ug=1,1 W/mAK, и TO 4lowE
• 16аргон-4flot.
Оков:
Примењени окови морају бити
атестирани на минимум 10.000
отварања.
Прозори морају задовољавати
следеће критеријуме:
Испитивање
Норма Остварена класа
Отпорност на ударе ветра
EN1 2210 С5/В5
Отпорност на ударе кише
EN1 2208 9А
Пропуштање ваздуха
EN12207 ' 4
Сила руковања
EN13115 1
Отпорност на механичко
оптерећ.
EN 13115 4
Чврстоћана удар
EN 13049 3
Сталност функције
EN 12400 2
Звучна изолација
EN 717-1 35dB
Коеф. топлотне проводљивости
референтног прозора (Uw)
max. 1,13 W/m2K
Сви прозори морају бити
опремљени саморегулишућим
механизмима за вентилацију,
који je у случају затвореног
прозора невидљив са спољашње
и унутрашње стране. Струјање
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 31/2018

9/ 35

ваздуха мора бити усмерено
вертикално према плафону да
би
се
избегла
промаја.
Регулациони поклопци не смеју
бити од метала, због спречавања
лупкања и настанка кондензата.
Мора се осигурати да се прозори
оптички и функционално могу
вратити у првобитно стање,
тако да фрезовање штока и
крила није дозвољено.
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.
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.
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.
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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1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке радова – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији)
4) Подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
2. 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 једнаку понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који нуди дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Адаптација кабинетског простора и скриптарнице на Одељењу у Новом Саду
ЈН 31/2018
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (е-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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:

који

ће

2) 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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

у

заједничкој

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

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5)
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА –
Адаптација кабинетског простора и скриптарнице
на Одељењу у Новом Саду
ЈН 31/2018
ПОНУДА БРОЈ _______________
Од_______________ 2018. год. издата у ______________________

Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Рок плаћања рачуна: _________ дана (не може да буде краћи од 15 дана)
Гарантни рок за изведене радове: ___________ година (најмање 2 године)
Р.бр.
(1)

1.

2.

3.

4.

5.

Опис радова
(2)

Заштита просторија
картоном и најлоном,
заштита ивица креп
траком. Обрачун пo m2.
Демонтажа и прање
постојећих радијатора у
скриптарници приземља.
Обрачун пo комаду.
Демонтажа стакла
портала између
приземне скриптарнице
и студенског
парламента. Обрачун по
m2.
Прављење отвора у
гипсаном зиду за прозор,
са обрадом шпалетни и
свим припремним
радовима. Обрачун пo m2.
Демонтажа постојећег
монтажног зида
димензија 560х300 cm.
Обрачун пo m2.

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

(3)

(4)

(5)

(4)*(5)

m2

76.73

комад

2

m2

1.2

m2

2.23

m2

33.6
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Демонтажа постојећих
венецијанера и одлагање
на депонију. Обрачун пo
m2.
Померање и изношење
(пo потреби)
канцеларијског
намештаја и грубо
чишћење просторија
након завршетка радова.
Паушално.
Испуштање воде из
система грејања.
Обрачун паушално.
Бојење зидова дисперзивном
бојом у тону по избору
Наручиоца. Ценом je
обухваћено наношење
подлоге, санација пукотина
бандажирањем, наношење
испуне, глетовање до 10% од
укупне површине. Обрачун
по m2.
Бојање плафона
скриптарнице и магацина
дисперзивном бојом у тону
по избору Наручиоца. Ценом
je обухваћено наношење
подлоге, санација пукотина
бандажирањем, наношење
испуне, глетовање до 10% од
укупне површине. Обрачун
пo m2.
Набавка материјала и бојење
старих радијатора и цеви,
радијатора лаком преко већ
постојеће боје, са
претходном припремом.
Обрачун по m2.
Набавка материјала и бојење
старих радијатора и цеви,
радијатора лаком преко већ
постојеће боје, са
предходном припремом.
Обрачун по m.

m2

19.5

паушал
но

1

паушал
но

1

m2

156.70

m2

28.68

m

15.75

m

31
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Фарбање основном и
завршном бојом за метал 2
пута нових радијаторских
веза. Обрачун по m.
Преправка постојећих
радијатора (спајање два у
један радијатор) са
уградњом на новој
позицији са израдом свих
радијаторских веза.
Обрачун по комаду.
Настављање постојећих
грејних инсталација
демонтираних радијатора за
израду нових радијаторских
веза. Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа новог
АЛУ радијатора Al 800 VOX
Global. Радијатор се састоји
од 21 ребра. У цену
урачунати све потребне
анкере, вентиле и фазонске
комаде. Обрачун по комаду.
Набавка материјала,
израда и монтажа клизног
двокрилног прозора
димензија 187x120 цм од
силвер алуминијума који се
може закључавати
изнутра. Обрачун no
комаду.
Набавка материјала, израда
и монтажа алуминијумског
зида од хладних профила
боје тамне бронзе. Израђује
се из шест елемената од
којих je један са вратима, a
два са вентусом. Изопан
стакло 4+12+, оба стакла
гриз. Обрачун no комаду.
Набавка и лепљење polyester фолије са претходном
припремом у боји коју
одреди инвенститор.
Обрачун no m2.

m

36.5

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

2

m2

19.5
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20.

Износ шута из објекта.
Утовар у возило и одвоз са
градилишта.

тура

4
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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6. 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
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 добара – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018, 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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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
УГОВОР ЗА АДАПТАЦИЈА КАБИНЕТСКОГ ПРОСТОРА И СКРИПТАРНИЦЕ НА
ОДЕЉЕЊУ У НОВОМ САДУ
[Јавна набавка број 31/2018]
Закључен између:
Економског факултета у Суботици са седиштем у Суботици, улица Сегедински пут
9 - 11, ПИБ: 100844270. Матични број: 08105090 Телефон: 024/628-000, кога заступа
декан проф. др Александар Грубор (у даљем тексту: Наручилац)
и
........................................................................................................... (назив понуђача) са седиштем у
............................................, улица .................................................., ПИБ: .......................... Матични број:
........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ...........................................,
Телефон:............................ Телефакс:..................................... кога заступа ................................................
у даљем тексту: Понуђач)
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
Подизвођач:_________________________________________________________________________________________
Понуђачи из групе понуђача: ____________________________________________________________________
Основ уговора:
ЈН Број: 31/2018
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао __________________________________
као најповољнијег понуђача за извођење радова Адаптација кабинетског простора
и скриптарнице на Одељењу у Новом Саду, а по спроведеном поступку јавне
набавке бр. 31/2018.
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Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова на адаптацији кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу факултета у Новом Саду и ближе је одређен усвојеном
понудом Понуђача број ____________ од _______________2018. године, која је заведена
код Наручиоца под бројем _________________ и чини саставни део Уговора.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему неопходну за
реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим
прописима и стандардима.
Вредност радова - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________________ динара (словима: ________________________________________________________
динара) без ПДВ-а односно
______________________ динара (словима:
________________________________________________________ динара) са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена. У складу са чланом 115. став 1. закона
о јавним набавкама могуће је повећати вредност уговора максимално до 5% од
укупне вредности наведене у ставу 1. овог члана.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и све остале зависне трошкове Понуђача.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун
Понуђача, у року од _________ дана од дана примопредаје радова и обостраног
потписивања записника о примопредаји радова. Записник о примопредаји радова
саставља Понуђач.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Радови треба да почну 3. 9. 2018. године.Извођач се обавезује да уговорене радове
изведе до 29. 9. 2018. године. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове
спремности за примопредају. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без
сагласности Наручиоца.
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Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од
једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе
постигну писмени споразум.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од
вредности укупно уговорних радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду
штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете.
Обавезе Понуђача
Члан 8.
Понуђач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима
и овим уговором и да исте по завршетку преда Наручиоцу, као и:
 да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
лица
 да се строго придржава мера заштите на раду;
 да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и
да је спреман за њихову примопредају;
 да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
 да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
 да обезбеди безбедност свих лица, 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
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животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
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 сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана.
Обавезе Наручиоца
Члан 9.

Наручилац се обавезује да Понуђачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Понуђача, по завршетку радова
прими наведене радове.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са Понуђачем, и да том приликом потпише
примопредајни записник сачињен у складу са стварним стањем.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 10.
Извођач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора преда бланко
сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року и то:
- Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист
наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да
буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за завршетак радова.
- Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у
гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности
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уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа
„по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног
рока.
Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном
року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем
недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног
захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са
захтевима Наручиоца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг
привредника.
Гарантни рок
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове је ___ (_______) година/е и рачуна се од датума
примопредаје радова.
Извођење уговорених радова
Члан 12.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
Члан 13.
Понуђач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Привредног
друштва ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________ односно у групи понуђача коју чине
Привредно друштво ______________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ____________, матични број ______________.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Понуђач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
Примопредаја изведених радова
Члан 14.
Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности ЈН 31/2018

27/ 35

Понуђач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 3 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један)
представник Понуђача радова.
Понуђач сачињава записник о примопредаји који морају потписати сви чланови
Комисије.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником
о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 15.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач
радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у понуди Понуђача радова, а Понуђач није поступио по примедбама
стручног надзора.
Остале одредбе
Члан 16.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну
страну.
ЗА ПОНУЂАЧА

м.п.

ЗА НАРУЧИОЦА
Декан, проф. др Александар Грубор
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуда мора да садржи:
 Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона по упутству
наведеном у конкурсној документацији
 Образац понуде – попуњен и оверен од стране овлашћене особе понуђача
 Модел уговора - попуњен и оверен од стране овлашћене особе понуђача
 Изјаву о независној понуди - попуњену и оверену од стране овлашћене
особе 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:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11
24000 СУБОТИЦА
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – Адаптација кабинетског
простора и скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018”
– НЕ ОТВАРАТИ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
02. 07. 2018. године до 10 часова.
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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.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за све партије.
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:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11
24000 СУБОТИЦА
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Адаптација кабинетског простора и
скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Адаптација кабинетског
простора и скриптарнице на Одељењу у Новом Саду ЈН 31/2018 - 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, 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
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).
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.
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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) и 2) 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,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве).
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, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најмање 15 дана од дана доспећа документа за плаћање који издаје
понуђач. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено
да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу рока испорукe и гарантног рока
Рок за завршетак радова је 29. 9. 2018.
Гарантни рок треба да буде најмање 2 године од примопредаје радова.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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.
8.4. Захтев у погледу извођења радова
Радови се изводе на адреси наручиоца у Новом Саду, Др Симе Милошевића 16.
Извођач радова је дужан да се придржава свих позитивних прописа за време
извођења радова.
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.
У цену је урачуната испорука добара која су предмет Уговора, на адресу
наручиоца.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца
или путем електронске поште на е-маил javne.nabavke@ef.uns.ac.rs] тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће 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
бр. 31/2018”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
11. 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.
12. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
13. 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.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
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би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на е-маил javne.nabavke@ef.uns.ac.rs, факсом на број
024/546-486 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 захтев за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06). Упутство за уплату
таксе са свим осталим детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи кликом
на следећи линк: www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html . Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. 167. Закона.
15. 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.
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