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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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Септембар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013 и
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 432 од 11.9.2015.
године и Решења о образовању комисије број 432 од 11.9.2015. године, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ „Иво Лола Рибар“,
Адреса: Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ
Интернет страница: www.osilribar.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским
радовима потребним за замену котла
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Драган Јовић, број телефона: 026/4791-205, од 07:30 - 15:00 часова, од понедељка
до петка и е-mail: osilribar@gmail.com
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским
радовима потребним за замену котла.
Ознака из Општег речника набавке је 453311100 - Радови на инсталацији котлова.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
на уградњи новoг котла за просторије ОШ „Иво Лола Рибар” у Скобаљу
р.б

ј.м.

количина

1
2
I ПРИКЉУЧЕЊЕ КОТЛОВА-ИНСТАЛАЦИЈА
1
Демонтажа постојећих котлова "LABIN
CONFORT- 170kW" 2 комада-сечење
прикључних водова и изолације, записничка
предаја ивеститору и одношење на место
које инвеститор одредине даље од 5 km.
Ценом обухватити демонтажу димњача.
Узети у обзир отежано изношење због
подрумских просторија
2
Прилагођавање темеља за котао и
нивелисање котла
3
Испорука и уградња тропромајног
трајножарећег топловодног котла на чврсто
гориво Радијатор Краљево или сличног
капацитета 170кW. Обавезно је да се уз
котао испоручи атест о квалитету уграђеног
материјала, уверење о испитивању у складу
са техничким прописима и нормативима,
који треба да буде адекватан снази котла,
потврда о капацитету и степену
искоришћења и гаранција. Имати у виду
отежано уношење котла због простора који
се налази у подруму, отежан прилаз.
4
Испорука и уградња кугла славина за топлу
воду DN32 NP16 у комплету са
контранавојем и холендером

3

4

5

6
7
8
9

опис позиције

паушално

паушално
ком

1,00

ком

2,00

Испорука и уградња изолације за цеви ,
дебљина изолације-минералне вуне 50mm .
Обрачуном обухватити испоруку и уградњу
Ал плашта за изолацију са потребним
потрошним материјалом Обрачунати по m²

m²

2,00

Испорука и уградња испусних кугла
славина за топлу воду DN25 NP16 у
комплету са контранавојем и холендером
Испорука и уградња аутоматског регулатора
промаје за котао на чврсто гориво снаге 170
kW
Испорука и уградња контактног термометра
за мерење температуре воде у самом котлу
Испорука и уградња вентила DN 50 NP16 у
комплету са прирубничким спојевима,
потребним заптивним материјалом и
вијчаном робом

ком

2,00

ком

1,00

ком

1,00

ком

1,00

цена/ј.м.
без пдв
5

Вредност
без пдв
6

10

Испорука и уградња димњаче Ø 250 од
ватроотпорног лима d=5mm са комплетним
прикључењем на димњак. Обрачуном
обухватити испоруку и уградњу непвратне
клапне у димњачком разводу и
прилагођавање везе са постојећом
димњачом . Ценом обухватити испоруку и
уградњу изолације димњаче у Ал плашту

ком

1,00

11

Набавка, транспорт и уградња челичне
бешавне цеви Č.1212. Ø60,3 x 2,9
атестиране на притисак 16bara и
температуру 100ºС. Ценом обухватити
прилагођавање веза са постојећом цевном
мрежом
Набавка, транспорт и уградња челичне
бешавне цеви Č.1212. Ø48,3 x 2,6
атестиране на притисак 16bara и
температуру 100ºС.Ценом обухватити
прилагођавање веза са постојећом цевном
мрежом
Набавка, транспорт и уградња црне бешавне
цеви Č.1212. Ø 42,4 x 2,6.
Ценом обухватити прилагођавање веза са
постојећом цевном мрежом

m

2,00

m

2,00

m

1,00

14

Набавка, транспорт и уградња црне бешавне
цеви Č.1212. Ø 33,7 x 2,6.
Ценом обухватити прилагођавање веза са
постојећом цевном мрежом

m

4,00

15

Ситан материјал, жица, ацетилен, кисеоник,
фитинг, заптивке, ослонци, носачи и држачи
плаћа се 50% ставке цеви, односно 11-14
Набавка, транспорт и уградња кованих
колена атестираних на притисак 16bara и
температуру 100ºС. Спајање колена и
цевовода извести заваривањем
Ø 60,3Х2,9
ком

0,50

Ø48,3 x 2,6.

ком

2,00

17

Испорука и угрaдња прирубничког споја са
прирубницама и прирубничким сетом DN50.
Обрачун дати по комплету

комплет

1,00

18

Испорука и уградња кугластих вентила за
топлу воду у комплету са заптивкама ,
следећих димензија:
1/2"
3/4″
Испорука и уградња холендера за топлу
воду у комплету са заптивкама , следећих
димензија:
1/2"
3/4″

ком
ком
ком

2,00
4,00
2,00

ком

4,00

12

13

16

19

2,00

20

21

22

23

Набавка, транспорт и уградња димњачке
капе од ватроотпорног челика дебљине 4mm
у облику ластиног репа, димензије целе
плоче су 1,9х1,3m. Ценом обухватити
демотажу оштећенe носеће конструкције.
Обрачун по комплету
Испорука и уградња носеће кострукције за
димњачку капу горе наведених димензија.
Ценом обухватити демотажу оштећенe
носеће конструкције и адекватно
анкерисање исте за димњак. Обрачун по
комплетној конструкцији
Испорука и уградња термометра у
месинганој чаури опсега мерења 0-130°С
угаони

ком

1,00

комп

1,00

ком

1,00

Испорука и уградња манометра, комплет са
славином и опсегом мерења 0-6 bara

ком

1,00
УКУПНО I без пдв:

II ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
1

Припремно завршни радови, који
паушално
обухватају: упознавање са стањем опреме,
унутрашњи транспорт, дефектажа стања,
испитивање и испирање (израда записника о
испирању, уградња посебних вентила за
испирање) уграђене опреме и унутрашње
цевне мреже и грејних тела са израдом
Записника о испирању инсталација и опреме
након заваривања, чишћење градилишта и
одношење вишка материјала на за то
одређено место, удаљено до 5км
Пуштање инсталације у пробни рад ,
одзрачивање инсталације, функционална
проба. Квалитетна примопредаја радова са
израдом Записника о испитивању на
чврстоћу и непропусност и функционалној
проби уграђене инсталације, опреме,
арматуре и грејне инсталације и
урегулисавање грејања са израдом
Записника о функционалној проби котлова .
Провера одвођења димних гасова. Провера
температуре просторија. Урегулисавање
система грејања . Издавање упутства о
употреби котла и документације за
квалитетну примопредају радова. Чишћење
градилишта и одношење вишка материјала
на за то одређено место, удаљено до 5км.
УКУПНО II без пдв:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I ПРИКЉУЧЕЊЕ КОТЛОВА-ИНСТАЛАЦИЈА без пдв
II ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ без пдв
УКУПНО без пдв:
УКУПНО са пдв:
Напомена:
Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и усаглашен са СРПС стандардима.
Предвиђена опрема може бити замењена одговарајућом опремом другог произвођача под
условом да је бољих или истих техничких карактеристика, уз сагласност инвестититора или
надзора.
Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, а варилачке радове мора да изведе
атестирани вариоц.
Уз опрему и материјал се достављају уверења о квалитету, гаранције, техничка документација и
упутства за руковање.

Предмер и предрачун грађевинских радова
за замену котла у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу
Р.б.

опис позиције

1

Комбиновани машинско-ручни ( 80% - 20% )
ископ земље III категорије поред зида
подрума за израду отвора за увлачење и
извлачење котла из подрума котларнице.
Ископ радити у широком откопу без
разупирања са косинама 1:1 а по упутству
надзор- ног органа. Бочне стране, као и дно
правилно одсећи. Ископани материјал
депоновати поред објекта за поновно
затрпавање.

ј.м

колич

м3

5,00

м3

1,00

Обрачун по м3 земље, мерено урасло
2

3

Набавка материјала и уградња челичног
ливеног профила L70x70x6x2.000 мм
обострано за форми- рање надвратника.
Профиле утиснути у фугне које се претходно
очисте у дубини од 60мм. Профиле
међусобно заварити флаховима 50x5x400
мм. Све бојити два пута основном и два пута
завршном бојом за метал.
Обрачун паушално
Пажљиво рушење носећег подрумског зида
од пу- не опеке испод надвратника од
челичних профила, дебљине 40цм, зиданог
продужним малтером, ради стварање отвора
за пролаз котла. Употребљиве опе- ке
одложити на безбедно место поред отвора за
по- новну уградњу. Сав настали шут
прикупити, изне- ти из подрума, и утоварити
у возило и однети на депонију до 3км.
Обрачун по м3

цена
без пдв

износ
без пдв

4

5

6

7

Накнадно зазиђивање створеног отвора
пуном опе- ком у продужном малтеру 1:2:6.
За ово набавити и употребити и до 50%
нових опека.
Обрачун по м3
Израда хидроизолације на спољашњој
страни зазиданог отвора. Изолацију радити
преко потпуно суве и чисте подлоге. Прво
нанети слој хладног битулита, потом нанети
врућ слој битумена ( до 180°С ) у дебљини
2-3мм, и одмах нанети лепље- њем слоја
битуменске траке типа ,,кондор 4'' са
преклопом од 15см.
Обрачун по м2
Малтерисање зазиданог отвора са
унутрашње стра- не продужним малтером
размере 1:2:6 у два слоја. Површину
претходно испрскати разређеним малте- ром,
а потом нанети слој малтера од 2см справљеним са песком ,,јединица''. Други слој
користити за фино пердашење и радити од
ситног песка. Повр- шине стално квасити да
не дође до прегоревања.
Обрачун по м2
Затрпавање ископане рупе насипањем
депоноване земље из ископа у слојевима од
20см са набијањем до потребне збијености.
Обрачун по м3 земње, мерено урасло

м3

1,00

м2

3,00

м2

3,00

м3

5,00

Укупно грађевински радови без пдв: ____________
Укупно грађевински радови са пдв: ____________
Укупно за све радове:
-прикључење котлова-инсталација са припремно завршним радовима без пдв ________
-грађевински радови.......................................................................................... без пдв ________
-прикључење котлова-инсталација са припремно завршним радовима са пдв ________
-грађевински радови.......................................................................................... са пдв ________
УКУПНО СВИ РАДОВИ без пдв: ________
УКУПНО СВИ РАДОВИ са пдв: ________
Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

______________________________

Напомена: Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује да се
слаже са условима који су наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група
понуђача може да се определи да Техничку спецификацију 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 Техничку спецификацију.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у
складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/2012,
14/2015 и 68/2015). Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које
доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама:
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар за наведену врсту
послова
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5)Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности кја је наснази у време подношења понуде.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 4),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. став 1-3 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.
Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачима
или група понуђача која подноси заједничку понуду.
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
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 4), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, 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, коме је упућен захтев за достављање доказа из члана 75. ст. 1. тачка 2-3 ЗЈН у року 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 није дужан да достави Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду, зато што не садржи тражени доказ одређен
Законом или овом конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
Према члану 78. став 5) Закона, лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Понуђач који је уписан у регистар понуђача који
води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуда доказује испуњност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-3 Закона, на начин како је то горе описано, већ у том случају
доставаља:

-Копију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и копију решења из Агенције
за привредне регистре, као доказ да је уписан у регистар понуђача.
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 3) Закона а додатне услове испуњава у складу са
конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контолу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА
1. Финансијски капацитет:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који није био у блокади због неизмирених обавеза
у претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку.
Доказ:
-потврда о ликвидности коју издаје Народна банке Србије – Дирекција за регистре и принудну наплату о
броју дана неликвидности у периоду од претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-подизвођач – код понуђача са подизвођачем;
-сви чланови групе понуђача – код групе понуђача;
2. Кадровски капацитет:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има ангажованог одговорне извођаче радова:
- дипломираног инжењера машинства са лиценцом број 430 – одговорни извођач радова термотехнике,
термоенергетике и процесне и гасне технике;
- дипломираног инжењера грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње - лиценца 410. Лиценцу 410 може да замени једна од овде
наведених лиценци: 411, 412 или 800.
Доказ:
-фотокопија обрасца МА ако су дипломирани инжењери у сталном радном односу или фотокопија уговора
о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова;
-фотокопија лиценце ИКС;
-фотокопија потврде о важењу лиценце ИКС а која је важећа на дан отварања понуда.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-понуђач са подизвођачем (сабира им се) – код понуђача са подизвођачем;
-група понуђача (сабира им се) – код групе понуђача.

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
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 мале вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у
Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла“, јн број 1/15, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
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 мале вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у
Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла“, јн број 1/15, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти (кутији), тако да се приликом отварања понуда може
утврдити да се први пут отварају. Понуде се подносе непосредно, у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу
или путем поште, и то на адресу наручиоца: ОШ „Иво Лола Рибар“, Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ.
Понуде се подносе у року од 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне
документације на Порталу јавних набавки, тј. до дана 25.9.2015. године, до 11 часова.
На понуди која се налази у затвореној коверти (кутији), понуђач ће читким словима назначити: „Понуда за
јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола
Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте (кутије) назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је физички примљена од стране наручиоца до
25.9.2015. године, до 11 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.
Сви елементи у обрасцу понуде морају бити читко попуњени, а сам образац понуде мора бити потписан
од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом.
Остали обрасци садржани у конкурсној документацији такође морају бити уредно попуњени, потписани и
оверени печатом понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате
у конкурсној докуменатцији , изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.Закона. Образац споразума је саставни део конкурсне
документације и налази се у оквиру ове конкурсне документације.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
искључиво писаним путем, писменом које је упућено наручиоцу путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „Иво Лола Рибар“,
Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог котла у
просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог котла у
просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог
котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену
котла – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи новог котла у
просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе 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
Ако понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди ће, на Обрасцу понуде, навести проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, тада је дужан да у обрасцу понуде наведе, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености усл ова који су наведени у
поглављу „Упутство како се доказује испуњеност услова“.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за 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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
У овом случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није
доспело.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања , ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде ће бити и споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који мора да
садржи податке о
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Образац споразума је дат у конкурсној документацији. Уместо овог обрасца споразума, наручилац ће
прихватити и форму споразума коју доставе понуђачи, која садржи податке из члана 81.ст. 4. тачка 1) до
2). Закона.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања је усклађен са динамиком извођења радова.

-уговорену цену за извођење радова без ПДВ –а , по испостављеним привременим ситуацијама, односно
испостављеној оконачној ситуацији, а најкасније до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
привремене ситуације, односно коначне ситуације, оверене од стране одговорног лица наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока:
Понуђач за испоручену опрему обавезно доставља гарантни рок произвођача опреме.
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За
уграђену опрему и материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Инвеститору.
Место извођења радова:
ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу, Маршала Тита 109.
Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА
И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ 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,
Кнеза Милоша 20, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs и у Одсеку за локалну пореску
администрацију града Смедерева, Омладинска 1, 11300 Смедерево, интернет адреса: www.smederevo.org.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже
Јовановића 27а Београд, интернет адреса: office@sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите
животне
средине,
Омладинских
бригада
1,
Београд,
интернет
адреса:
razvoj.zivotnasredina@merz.gov.rs, као и у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове градске управе града Смедерева, интернет адреса:
www.smederevo.org.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд интернет адреса: sekretar@.minrzs.gov.rs, као и у
Одељењу за општу управу, месне заједнице и заједничке послове – Одсек за кадровска питања градске
управе града Смедерева, интернет адреса: www.smederevo.org.rs .
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Не тражи се.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. 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 e-mail: osilribar@gmail.com или факсом на број 026/4791-203, 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 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 у јавној набавци мале вредности број 1/15 – Радови на уградњи
новог котла у просторији школе са грађевинским радовима потребним за замену котла – НЕ ОТВАРАТИ
______________________________.
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.
14. 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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Допунски критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у случају када постоје две
или више понуда са једнаком понуђеном ценом јесте гарантни рок за испоручену опрему и радове.
Применом овог допунског критеријума, у случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном
ценом, уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу од понуђача који су понудили једнаку цену,
који је понудио дужи рок важења гаранције за испоручену опрему и радове из ове јавне набавке (најкраћи
рок за извођење комплетних радова).
У случају када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и истим гарантним роком за
испоручену опрему и радове из ове јавне набавке, уговор о јавној набавци ће се доделити оном понуђачу
који буде понудио краћи рок извођења радова.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач при састављању своје понуде мора да 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. Образац изјаве је дат у оквиру конкурсне
документације.
18. КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је пртпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона ( у даљем тексту подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца: ОШ „Иво Лола Рибар“,
Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ или препорученом пошиљком са повратницом или електронском
поштом на e-mail: osilribar@gmail.com или факсом на број 026/4791-203.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам
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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавни набавки.
Подносилац захтева за заштиту права, на одређени рачун буџета Републике Србије уплатиће таксу.
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 120.000 динара.
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе износи 120.000 динара.
Подносилац захтева за заштиту права , износ за наведену таксу уплаћује на рачун буџета Републике
Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Број жиро рачуна: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: уписати податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца,
односно назив подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
пријема одлуке.
Уговор ће бити достављен понуђачу у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
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.
21. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ОШ „Иво Лола Рибар“, Маршала
Тита 109, 11322 Скобаљ и то у року од 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца и то до 1100 часова, дана 25.9.2015. године.
Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници, ОШ „Иво Лола Рибар“, на горе
наведеној адреси.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће
је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.9.2015. године тј. истог дана након истека крајњег рока за
достављање понуда, и то у 1200 часова у просторијама ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији
овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се
уписује у Записник о отварању понуда.
23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од јавног отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року
од три дана од дана доношења одлуке.
24. ИЗМЕНА УГОВОРА
У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће дозволити
промену битног елемената уговора и то рока завршетка радова, искључиво из разлога који су дефинисани у
Моделу уговора.
Извођач има право на продужетак рока извршења посла у случају да касни са испуњењем уговора
искључиво из неких од разлога који су предвиђени у Моделу уговора.
У случају потребе да се измени рок завршетка радова, наручилац ће донети Одлуку о измени уговора, у
смислу члана 115. Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______ од ___.___2015. године за јавну набавку мале вредности: „Радови на уградњи новог
котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену
котла“ БРОЈ 1/15.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Adpeca понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
B) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде u уписати податке о подизвођачу уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назие подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
који ће

укупне вредности набавке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће извршити
подизвођач:
2)

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

укупне вредности набаеке
извршити подизвођач:

Део предмета набаеке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

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 месша
предвиђених у шабели, пошребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - мале вредности: „Радови на уградњи новог
котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за
замену котла“ БРОЈ 1/15
Укупна цена без ПДВ -а
Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

_______ од дана пријема привремене
односно окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа Наручиоца (Рок
плаћања је до 45 дана [рок је дефинисан у
складу са Законом о роковеима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС" бр.
119/2012)]

Рок важења понуде

________(Рок важења понуде не може бити
краћи од 90 дана од дана отварања понуда)

Рок извођења радова

________ календарских дана

Датум
____________________________

Потпис понуђача
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.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
_____________________________________________________
Закључен између:
Основне школе „Иво Лола Рибар“ са седиштем у Скобаљу, улица Маршала Тита бр. 109, ПИБ:
101605350, Матични број: 07164807, Број рачуна: 840-287660-60, Назив банке: Управа за трезор –
Филијала Смедерево, Телефон 026/4791-203, Телефакс 026/4791-203, коју заступа директор школе Ранко
Недељковић (у даљем тексту Наручилац)
и
______________________________ са седиштем у _______________, улица ______________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ________________, Број рачуна: ____________________, Назив
банке: ________-____________, Телефон _________________, Телефакс ________, кога заступа
________________________________ (у даљем тексту Извођач)
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/201, у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, дана 16.09.2015.
године, спровео поступак за јавну мале вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ
„Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла“ БРОЈ 1/15.
.
-да је Понуђач ___.___.2015. године доставио понуду број __________, која се налази у прилогу Уговора и
саставни је део овог Уговора;
-да понуда Понуђача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације;
-да је Наручилац у складу са чл. 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке директора
школе о додели Уговора број ______________ од __.__.2015. године, изабрао Извођача за извођење
радова који су предмет ове јавне набавке.
-да Извођач ангажује подизвођача_____________________________, који учествује са ____% у укупној
вредности набавке, а извршиће део предмета набавке који се односи на ___________________________.
-да Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и за услуге извршене
од стране подизвођача , као да их је сам извео.
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране констатују да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале
вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са
грађевинским радовима потребним за замену котла“ БРОЈ 1/15, спровео поступак јавне набавке радова
и
-да је Понуђач доставио понуду заједно са свим пратећим и саставним елементима, заведену код
Наручиоца под бројем ___________, од дана ____. ____ . 2015. године, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
-да понуда Понуђача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације;
-да је Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора бр. ____________ од
___.___.2015. године, прихватио понуду Понуђача за набавку радова која је предмет овог уговора и
доделио уговор о овој јавној набавци Извођачу.
Члан 1.
Предмет Уговора је: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са
грађевинским радовима потребним за замену котла“.
.
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према понуди број ______
од __.__.2015. године, а у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Члан 2.
Уговорне стране утврђују да укупна цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно
______________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________ динара са ПДВ-ом, а
добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ______ од __.__.2015. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове
организације, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
-по испостављеним и овереним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, у року од
___ дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што привремена ситуација мора износити минимум
10% од уговорене вредности.
Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача број ______________.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужни су да исплати неспорни део
ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: грађевински дневник, листове
грађевинске књиге и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију
чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што
Извођач признаје без права на приговор.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од ____ календарских дана,
рачунајући од дана увођења у посао од стране надзорног органа, а према приложеном динамичком плану,
који је саставни део овог уговора.
Динамички план извођења радова, Извођач доставља овлашћеном надзорном органу Наручиоца, у року
од 15 дана од дана потписивања уговора.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног
надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од датума увођења у посао од стране
стручног надзора, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
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;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност
стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог
члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани
споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без
права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати
уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан
износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, 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 претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима,
техничким прописима, техничком спецификацијом и овим уговором, и то према унапред одређеном
редоследу и временском оквиру.
Извођач се обавезује :
-да пре отпочињања радова са представником инвеститора- надзорним органом изврши обилазак места
извођења радова са утврђивањем детаљног стања места извођења радова.
-да води грађевински дневник у који се уписују подаци о току и начину извођења радова и то од момента
ступања у посао, до коначног завршетка и пријема изведених радова;
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у
уговореном року;
-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 обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова, као и одговарајуће обезбеђење своје
опреме, материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
-да се строго придржава мера заштите на раду;
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов
пријем;
-да гарантује квалитет изведених радова, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3.
овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове у форми записника
о примопредаји радова.
Члан 9.
Гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђену
опрему и материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова Инвеститору.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о свом трошку све
недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца, он је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно
или физичко лице, на терет Извођача до пуног износа стварне штете.
Члан 10.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
_______________________,Ул.____________________________бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________, у свему у складу са понудом број ___________ од ______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од
стране подизвођача, као да их је сам извео.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
Члан 11.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко чланова групе понуђача у свему
према својој понуди. Чланови групе понуђача су:
1. ____________________________________________ (назив и седиште) одговоран за део посла
__________________________________________________.
2. ____________________________________________ (назив и седиште) одговоран за део посла
__________________________________________________.

3. ____________________________________________ (назив и седиште) одговоран за део посла
__________________________________________________.
4. ____________________________________________ (назив и седиште) одговоран за део посла
__________________________________________________.
Члан 12.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених
радова и изводи вишкове радова.
Члан 13.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне
непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете,
а изазвани ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе
обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о
чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 14.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из
понуде.
Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, а што Извођач признаје, у следећим случајевима:
-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи
радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова;
-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
-у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију,
Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача. Извођач је у
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене
предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком
од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу
преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском
обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је
одговорна за раскид уговора.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 20.

Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ
____________________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________________

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су моделу уговора наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача
може да се определи да модел уговора 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 Модел уговора.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ИЗНОС ТРОШКОВА

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

БЕЗ ПДВ-А

СА ПДВ-ОМ

УКУПНО

Датум:

М.П.

__________________

Потпис понуђача
___________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач попуњава структуру цене у приложеном облику.
Понуђач приказује цене у којима су приказани основни елементи структуре и други трошкови који чине
структуру цене коштања.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

IX 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:

ИЗНОС ТРОШКА УРСД
БЕЗ ПДВ-А
СА ПДВ-ОМ

ВРСТА ТРОШКА

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
__________________

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке мале вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији ОШ „Иво Лола Рибар“ у
Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла“ БРОЈ 1/15, 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 јаене набаеке 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 набаеке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу усмислу члана 82. cтaв 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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, број ___/15
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................ …………….................................[навести
назие
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности: „Радови на уградњи новог котла у просторији
ОШ „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу са грађевинским радовима потребним за замену котла“ БРОЈ 1/15,
поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, број ___/15
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