СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
Булевар краља Петра првог бр.38 Нови Сад
Број: 958
Дана:11.05.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА
ЈН МВ 8/2020
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1 / 38
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад Конкурсна документација за ЈН МВ 8/2020

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник
РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, бр.954 од 11.05.2020. године, Комисија за спровођење
поступка јавне набавке образована Решeњем вршиоца дужности директора бр.955 од
11.05.2020. године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
-

- ЈН МВ 8/2020
поступак јавне набавке мале вредности Предмет

Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике, (спецификације)
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
4.
Упутство како се доказује испуњеност тих услова
5.
Критеријуми за доделу уговора
6.
Обрасци који чине саставни део понуде
7.
Модел уговора
8.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Помоћни образац: Образац Потврда о пријему понуде
Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте
укупан број страна
1.
2.
3.

страна
3
4
9
9
14
15
24
30
38
39
39
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

НАРУЧИЛАЦ:

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

АДРЕСА:

Булевар краља Петра првог бр.38

Радно време:

од понедељка до петка, од 07.00 до 15.00 часова

ИНТЕРНЕТ страница:

www.masinskans.edu.rs

Контакт особа:

Јелена Мишан, е – mail: informacije@masinskans.edu.rs

1.2.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Назив из ознака из ОРН: Грађевински радови, 45000000.
1.3.

ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама.
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2. ВРСТА,

ТЕХНИЧКЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ,

(спецификације),

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
2.1.

КВАЛИТЕТ

Радови морају бити изведени савесно и првокласно у свему према техничкој
документацији и важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту радова као и
упутствима Наручиоца.
Обрачун радова је према стварно изведеним количинама (доказ грађевинска књига) и
применом јединичних цена из понуде.
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе
10% од уговорених количина радова, у складу са вежећим прописима, у којој су садржани сви
манипулативни трошкови извођача (порези, доприноси, таксе за заузимање јавног земљишта,
пријаве - одјаве градилиште).
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације места извођења и све остале зависне трошкове Извођача.
2.2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБАЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Гарантни рок за изведене радове је минимум две године.
Гарантни рок тече од дана записничког пријема изведених радова. Извођач радова
дужан је да за време трајања гарантног рока, отклони све недостатке на изведеним радовима,
све у складу са захтевима предвиђеним овом конкурсном документацијом.
2.3. MEСТО ИЗВОЂЕЊА И РОК ИЗВРШЕЊА
Место извођења је Средња машинска школа у Новом Саду, Булевар краља Петра
првог бр.38.
Наручилац установаљава максимални рок извршења радова од 60 (шездесет) радних
дана од дана увођења понуђача у посао.
Наручилац је дужан да у понуди наведе рок извршења радова и гарантни рок јер ће се
рок извршења радова и гарантни рок користити као резервни критеријуми за доделу уговора.
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2.4. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

(КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА)

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
A
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKTA
OPIS RADOVA

I

J.M.

CENA
KOLIČINA без пдва

UKUPNA
CENA без
пдв-а

PRIPREMNI RADOVI
Pažljivo iznošenje nameštaja i opreme iz svih prostorija u kojima će se

pauš

1,00

m2

90,00

m2

250,00

pauš

1,00

m2

124,00

6 demontaža zaštitnih rešetki sa prozora i podlaganje na privremenu

kom

4,00

7
8
9
10
11
12

m1
kom
kom
m1
kom
kom

18,00
1,00
1,00
25,00
1,00
1,00

m²

53,40

m²

61,88

kom

4,00

1 vršiti demontaža na lokaciju koju odredi naručioc.Nakom završetka

radova nai opremu vratiti. obraču paušalno
montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta visine 2,00 met.
ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako da ne dođe do prevrtanja.
2 koristi se za svo vreme radova i plaća jedanput,bez obzira da li se
demontira i ponovo montira u toku radova.na ogradu postaviti table sa
upozorenjem za prolaznike.Obračun po m2 ograde
montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele za radove u svemu
po važećim propisima i merama HTZ-a.Skela mora biti statički stabilna,
ankerovana za objekat i propisno uzemljena.Na svakih 2,00 met visine
3 postaviti radne platforme od fosni.Sa spoljne strane platformi postaviti
fosne na kant.celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC
zastorima.skelu obračunati jednom za sve radove na ugradnji stolarije,a
po potrebi izvršiti demontažu i ponovnu montažu.
obračun po m2 vertikalne projekcije skele
transport i postavljanje pokretne skele visine 3 met.skela se koristi
4
žsve vreme izvođenja radova.obračun paušalno
nabaka i postavljanje zaštite za podove od deblje PVC folije.

5 Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret
izvođača.Obračun po m2 poda
gradilištnu deponiju.obračun po komadu

demontaža olučnih vertikala.obračun po metru.
demontaža kamere za video nadzor.obračun po komadu
demontaža reflektora.obračun po komadu
demontaža gromobrana.obračun po metru
demontaža nadstrešnice.obračun po komadu

demontaža ventilacione rešetke.obračun po komadu .
delimično obijanje cementnog maltera sa spoljnih zidova i špaletni
Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa
kojih se obija malter.Obiti malter i klamfama očistiti spojnice
13 do dubine 2 cm.površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati
zidove vodom.šut prikupiti.izneti,utovariti na kamion i odvesti
na gradsku deponiju.Računato da su oštećenja 30% ukupne
površine.Obračun po m2 obijene površine.
skidanje poda,cementne košuljice.Cementnu košuljicu skinuti
14 do betonske konstrukcije.Šut izneti,utovariri u kamion i
odvesti na deponiju.Obračun po m2 poda.

I

.

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II STOLARSKI RADOVI
četvorokrilni Prozor.prozor je po vertikali podeljen na četiri krila
a po horizontali na tri polja.Ukupan broj polja je 12.Dimenzija širina
1
181 cm x visina 211 cm(3,82 m2).Centralni deo svakog krila ja fiksni.
Svako krilo ima gornje ili donje polje sa ventus otvaranjem.
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Broj polja sa ventus otvaranjem 4 komada.Broj fiksnih polja 14 kom.
Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na gradilišnu deponiju
Nabavka,transport i ugradnja novog prozora izrađenog od PVC
profila tipa KVE76 i sl. sa termoprekidom u boji po želji investitora.
Staklo dvoslojno,niskoemisiono 4+12+4 mm(he).Obrada špaletni
spolja i unutra ukupne dužine 23 x 8 met razvijene širine 45 cm.
Postavljanje spoljne okapnice klupice od plastificiranog lima u beloj
boji ukupne dužine 181 cm.
Postavljanje plastične PVC unutrašnje klupice dužine 181 cm.
izvršiti dodatne molersko-farbarske radove nakom ugradnje prozora.
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
trokrilni prozor. Prozor je po horizontali podeljen na dva polja a
po vertikali na tri krila. Dimenzija širina 261 cm x visina 147 cm (3,84
m2)Centralna polja su ventus sistemom 2 komada + 4 fiksna.U obračun
ulazi sledeće:demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na
gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka,transport i
ugradnja novog prozora izrađenog od PVC profila tipa KVE76 i sl.
sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno,
2
niskoemisiono 4+12+4 mm (he). Obrada špaletni spolja i unutra
ukupne dužine 2 x 9 met razvijene širine 45 cm.Postavljanje
spoljašne klupnice od plastificiranog lima u beloj boji ukupne
dužine 261 cm.Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje
strane prozora dužine 261 cm.Izvršiti dodatne molersko farbarske
popravke nakom montaže prozora.
Obračun po komadu ugrađenog prozora

kom

1,00

m²

389,00

m²

389,00

m²

264.00

m²

125.00

ком

4.00

ком

128.00

m1

35.00

m²

178.00

II UKUPNO STOLARSKI RADOVI
III MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
1
2

3

4

5

6

7

8

Struganje starih zidova i plafona sa podlogiranjem i miniziranjem
žutih fleka.Obračun po m2 pripremljenepovršine
Gletovanje ostruganih i pripremljenih površina emulzionim
kitom u tri sloja sa međuslojnim brušenjem do postizanja
idealne površine za nanošenje akrilne boje. Obračun po m2
Bojenje gletovanih zidova i plafona u tonu po izboru investitora.
Sitne popravke površina pre bojenja,podlogiranje i bojenje
unutrašnjih zidova i plafona.sve komplet sa radom i materijalom.
Obračun po m2.
Bojenje starih zidova uljanom bojom preko stare uljane boje.
Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti,kitovati
oštećenja i pukotine,predbojiti i zakitovati podlogu.
Nadkitovati uljanom bojom trteići put.Boja i ton po izboru
investitora.Obračun po m2 obojene površine.
Bojenje metalne zaštitne rešetke bojom za metal.Pre bojenja sa
metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima a zatim
sve površine brusiti i očistiti.Na rešetku naneti inpregnaciju
i osnovnu boju a zatim bojiti dva puta bojom za metal.
Obraču po komadu obojene rešetke.
Skidanje stare boje i bojenje radijatora bojom za metal.Pre
bojenja skinuti staru boju i koroziji hemijskim i fizičkim
sredstvima, brusiti i očistiti.Na radijatore naneti inpregnaciju
i osnovnu boju a zatim bojiti dva puta bojom za metal.
Obračun po komadu rebra radijatora
Skidanje stare boje i bojenje cevi za grejanje bojom za metal.
Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima,brusiti i očistiti.Na cevi naneti inpregnaciju i
osnovnu boju a zatim bojiti dva puta bojon za metal.
Obračun po metru obojenih cevi
Zamena oštećene fasade radi sprečavanje prodora vode u objekat.
Podloga na koju se nanose slojevi fasadnog sistema mora biti
kompaktna,čvrsta,bez slabo vezanih delova i odgovarajuće
starosti.Sva veća oštećenja ili neravnine betonskih površina
neophodno je popuniti odgovarajućim reparaturnim proizvodim
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(SikaRep,SikaTop, ili SikaMonotop).Na pripremljen fasadni zid
naneti podlogu protiv prašine tipa (upojna podloga Sika Primer
11W,neupojna podloga Sika Primer 21 W sa potrošnjama oko
0,100-0,200 kg/m2.Nakom prajmerisanja podloge i sušenja od 24 h
aplicirati lepak tipa Sika Thermo Coat NET za lepljenje termoizolacionih
ploča od kamene vune d=10 cm.Lepljenje se vrši izravnavanjem
(gletovanjem)površine kamene vune, pa nanošenje lepka po celoj
poleđini ili obodno/tačkasto.Ploče od kamene vune d=10 cm
postaviti na početni profil. Termiku i tiplove postaviti u svemu prema
inbstrukcijama proizvođača i pravilima struke.Posebno obratiti
pažnju na slaganje termoizolacione ploče na uglovima i oko
fasadnih otvora kao i na način nanošenja lepka.Postaviti horizontalnr okapnr lajsne ispod krovnih ravni,fasadnih otvora i na izloženim
pozicijama fasade.Na unutrašnje i spoljašne ivice postaviti ugaonu
lajsnu sa mrežicom. Tiplovati 48 sati nakom lepljenja.Obavezno
tiplovanje vršiti sa metalnim jezgrom,tipl mora prodreti minimum
35 mm u noseću podlogu.Nakom sušenja,izravnjavanja i pričvršći-vanja
ploča tiplovim,pristupa se izradi armiranog sloja malterom obogaćenim
polimerima,vlaknima i specifičnim dodacima

III UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
IV KERAMIČARSKI RADOVI
Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm kao podloge.
Podlogu za košuljicu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.
1 Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom -Jedinicomrazmere 1:3.Armirati je rabic pletivom,postavljenim u sredini
sloja.Košuljiu negovati dok ne očvrsne.Obračun po m2
Zamena oštećenih podnih keramičkih pločica,dimenzija po
izboru investitora.Po potrebi ivice pločica ručno obrusiti.
2 Polaganje izvesti ravno i precizno. Postavljene pločice
fugovati i očistiti piljevinom.U cenu ulazi i nabavka
pločica.Obračun po m2 poda

m²

61.88

m²

61.88

m1

38.00

m1

28.00

m1

14.00

pauš

1.00

IV UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
V LIMARSKI RADOVI
izrada i montaža visećih pravougaonih olukla od pocinkovanog
lima razvijene širine 25 cm,širina oluka 8 cm debljine 0,60 mm.Oluke
spajazi nitnama,jednoredno sa maksimalnim razmakom, 3 cm i letovati
1
kalajem od najmanje 40%.Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25 x 5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama
4 mm na razmaku do 80 cm.Obračun po m1 visećeg oluka
Izrada i montaža olučnoh pocinkovanih cevi,razvijene širine
do 40 cm preseka 10 x 10 cm debljine 060 mm.Delovi olučnih
cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se
2 zaletuju kalajem od najmanje 40%.Pocinkovane obujmice
sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm.Preko obujmica
postaviti uktasnu traku.Cevi moraju biti udaljene od zida
minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju.Obračun po m1
Opšivanje krovnih ivica,vetarlajsni,aluminijumskim bojenim

3 limom razvijene širine 70 cm debljine 0,70 mm.Opšivanje izvesti
po projektu detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m1

V UKUPNO LIMARSKI RADOVI
VI ZAVRŠNI RADOVI
Čišćenje prostorija objekta od građevinskog šuta sa prenosom

1 na deponiju gradilišta.Plaća se jedamput bez obzira na broj
čišćenja.Obračun paušalno
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2 Odvoz šuta)stolarija,staklo,obijeni malter) na gradsku deponiju

m3

28.00

m²

125.00

4 Montaža kamere za video nadzor.Obračun po komadu
5 Montaža reflektora.Obračun po komadu

kom

1.00

kom

1.00

6 Montaža gromobrana.Obračun po m

m1

25.00

7 Montaža nadstrešnice. Obračun po komadu

kom

1.00

8 Montaža ventilacione rešetke.Obračun po komadu

kom

1.00

udaljenu do 15 km.Obračun po m3

Čišćenje i pranje prozora i vrata po završetku radova.Pažljivo

3 mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom
odgovarajućih hemijskih sredstava.Obračun po m2

VI UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI

REKAPITULACIJA
UKPUPNO OD I – VI - BEZ PDV
UKPUPNO OD I – VI - PDV
UKPUPNO OD I – VI – SA PDV

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:
М.П.

________________________

_______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација за предметну јавну
документацију и планове.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
И
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

ПОСТУПКУ
УПУТСТВО

набавку НЕ садржи техничку

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗJN, а испуњеност
обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Ред.
бр.

1.

2.

УСЛОВИ

да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. став 1.
тачка 1) Закона);

да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. став 1. тачка 2)
Закона);

ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Напомена: Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе овај доказ,
јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
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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 (чл. 75.
став 1. тачка 4) Закона);

4.

да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. став 2. Закона).

животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према
месту
рођења
или
према
месту
пребивалишта
законског
заступника).
Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних
прихода
или
потврду
Агенције
за
приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства
финансија Понуђач је у обавези да достави
уверења
свих
надлежних
локалних
самоуправа на којима се понуђач води као
порески обвезник изворних локалних
прихода. Дакле, уколико понуђач има
обавезу плаћања пореза и других јавних
дажбина у више локалних самоуправа,
потврде свих тих управа јединица локалних
самоуправа представљају доказе на
околност да понуђач испуњава обавезни
услов за учешће из члана 75. став 1. тачка
4) ЗЈН.Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;
Изјава о поштовању прописа Образац 6.4.
Напомена: Изјаву о поштовању прописа
морају да потпишу и овере печатом сви
понуђачи. Уколико понуду подноси група
понуђача, ова изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
-да понуђач није био у блокади у
последњих 3 године од дана
објављивања јавног позива коју у
случају подношења заједничке
понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача (члан 81. став 2.
1.
Закона о јавним
набавкама.)
- да је бонитет понуђача за период
2014-2018 год. скорингом оцењен
минимум «ЦЦ+» или бољи
Б) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
а) Понуђач мора да има радно
ангажована следећа лица :
- Најмање 5 лица грађевинске струке
- 1 дипломираног грађевинског
инжењера са лиценцом 410 или
411

2.

б)једно лице са уверењем од
стране Управе за безбедност и
здравље на раду о положеном
стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на
раду

В) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
-два теретна возила носивости до
1.тоне додати још
-скела минимум 300м2

3.

ДОКАЗИ
-Потврда НБС-а о броју дана
неликвидности
издата после дана објављивања јавног
позива,
коју у случају подношења заједничке
понуде
мора доставити сваки понуђач из групе
понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним
набавкама.)
- Скоринг – Агенције за привредне
регистре за период од 2014-2018.године
неоверене фотокопије

ДОКАЗИ
- Копија уговора о раду, односно уговора о
радном ангажовању , М обрасца за
захтеване грађевинске раднике
- Копија уговора о раду, односно уговора о
радном ангажовању , М обрасца,
фотокопију одговаарајуће лиценце са
потврдом да је лиценца важећа за тражене
грађевинске инжењере.
б) Копија уговора о раду, односно уговора
о радном ангажовању и М обрасца
НАПОМЕНА: Понуђач може да има
ангажовано правно лице или предузетника
који имају лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду издату од
стране надлежног министарстав рада
Републике Србије. Понуђач је дужан да
достави Уговор о ангажовању правног
лица односно предузетника и важећу
лиценцу
ДОКАЗИ
-извод из књиге основних средстава пописне листе на дан 31.12.2019 год, или
уговор о закупу или други уговор којим се
доказује право располагања .
У колико се доставља уговор о закупу
Неопходно је доставити и извод из књиге
основних средстава – пописне листе
закуподавца на дан 31.12.2018 год из које
се
види да је закуподавац власник предмета
закупа.
За возила се прилаже фотокопија
саобраћајне дозволе и полиса осигурања

В) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
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4.

УСЛОВИ
да понуђач има успостављен
систем управљања квалитетом
ISO9001 за извођење завршних
радова у грађевинарству;
-успостављен систем
управљања заштитом здравља
и безбедношћу на раду;
ISO45001 за извођење завршних
радова у грађевинарству;
-успостављен систем управљања
заштитом животне срединеISO 14001
за извођење завршних радова у
грађевинарству;
-сертификат да је понуђач овлашћени
извођач система фасадне
термоизолације за производ који нуди

ДОКАЗИ
-Копија Сертификата система менаџмента
квалитетом ISO9001 за извођење
завршних радова у грађевинарству,
Копија Сертификата систем управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду
за извођење завршних радова у
грађевинарству ISO450001 ,
Копија Сертификат систем управљања
заштитом животне средине ISO 14001 за
извођење завршних радова у
грађевинарству,
-Копија сертификата или копија
овлашћења да је понуђач овлашћени
извођач система фасадне термоизолације
________________
неоверене фотокопије

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у табеларном приказу обавезних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
За ову јавну набавку не тражи се испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН.
Испуњеност обавезног услова из члана 75.став 2. ЗЈН за учешће у поступку
предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (У делу 6. ове Конкурсне документације,
Образац 6.4), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико 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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
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, док је услов из члана
75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно.
Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
доставља понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
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неопходна испуњеност тог услова, док доказе о испуњености додатних услова доставља
онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за
заступање доставити за сваког члана групе понуђача.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
НАПОМЕНА:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим
уколико није другачије одређено конкурсном документацијом.
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 о додели уговора, односно закључења уговора односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача
са којима ће закључити уговор, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

5.2.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом Наручилац ће
уговор доделити оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова, а потом оном
понуђачу који понуди дужи гарантни рок за изведене радове.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1.

Образац ПОНУДЕ

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, ЈН МВ 8/2020
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, ЈН МВ 8/2020, објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.masinskans.edu.rs дана 11.05.2020.
године
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
НАЗИВ И ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
Интернет страница на којој су докази
из члана 77.ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз понуду, а ако
се даје изјава не треба попуњавати)
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не
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2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
(заокружити начин подношења понуде)
▪

САМОСТАЛНО

▪ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
▪ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, у празно поље уписати рок)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА :

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са обрачунатим ПДВ-ом:
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: (максималнни рок је
60 радних дана):

ГАРАНТНИ РОК: (минимум две године)
вирмански на рачун понуђача, у року од 45
(четрдесетпет) од дана пријема окончане
ситуације по потписаном Записнику о
примопредаји радова и рачуна који је
регистрован у Централном регистру фактура
код Управе за трезор и који је са инструкцијама
за плаћање достављен у року од 3 (три) дана
од дана регистровања.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да
су тачни подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава,
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен
као носилац посла.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни
део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
понуђачу из групе понуђача.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

____________________
М.П.

____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

16 / 38
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад Конкурсна документација за ЈН МВ 8/2020

Образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020, објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.masinskans.edu.rs дана 11.05.2020.
године, изјављујем да понуду подносим са подизвођачем:
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
Да ли је обвезник ПДВ- и уколико
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ
% укупне вредности набавке која је
поверена подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

_______________________________________
_______________________________________

Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Место и датум:
________________________

ПОНУЂАЧ:
_______________________
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М.П.

Име и презиме – читко написано
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020, објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.masinskans.edu.rs дана 11.05.2020. године изјављујемо
да понуду подносимо као група понуђача, односно подносимо заједничку понуду:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА

А: велико

(заокружити одговарајућу величину)

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
Да ли је обвезник ПДВ-а и уколико
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ
Имена
и
одговарајуће
квалификације лаца које ће бити
одговорна за извршење уговора о
јавној набавци
Подаци о обавези за извршење
уговора
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац попуњавају и подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
У том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

________________________
М.П.

_______________________
Име и презиме – читко написано
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______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

Образац СПОРАЗУМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020, објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.masinskans.rs дана 11.05.2020. године,
овим споразумом следећи чланови групе понуђача:
Редни
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или
ОВЛАШЋЕНО
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
број
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ЛИЦЕ
1.
2.
3.
4.
5.
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова – ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ, ЈН МВ 8/2020, чланови
групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу и
обавезују се да ће:
• Члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе
који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, потписати уговор о јавној набавци и
• Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, и то
члан групе понуђача под редним бројем:
1. да извршава ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. да извршава: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. да извршава:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели
_________________________
(Овлашћено лице)
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели
_________________________
(Овлашћено лице)
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели
_________________________
(Овлашћена особа)
НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено
лице (лице са ОП обрасца).
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6.2

Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,
ЈН МВ 8/2020
_________ динара без ПДВ-а

(*навести трошак)

Трошкови прибављања средстава обезбеђења
Укупни трошкови без ПДВ
Вредност ПДВ-а

__________ динара без ПДВ-а
_______________ динара
_______________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

_______________ динара

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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 средстава обезбеђења.
Уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му
надокнади трошкове
Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум

Подносилац захтева – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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6.3 Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у
постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС”
бр. 86/2015),

ПОНУЂАЧ _______________________________________________ даје:
назив понуђача

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну
набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020,
Наручиоца – Средња машинска школа Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38 по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.masinskans.edu.rs дана 11.05.2020. године, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака.
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6.4. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ - ЧЛ. 75. став 2
ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ____________________________________
(назив понуђача)
____________________________________________ даје:

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам приликом
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима
рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020.
Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезни услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који
је у Споразуму чланова групе понуђача означен као носилац посла.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА –
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ
8/2020
Закључен на основу спроведеног посупка јавне набавке мале вредности ЈН МВ 8/2020,
између:
1. СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА из Новог Сад, Булевар краља Петра првог бр.38 (у даљем
тескту: Наручилац), кога заступа вршилац дужности директора Владимир Гавранић, и
2. _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___
(у даљем тескту: Извођач), кога заступа _________________________________.
Подаци о наручиоцу

Подаци о извођачу

МАТИЧНИ БРОЈ

08117861

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

100236338

ПИБ

БРОЈ РАЧУНА

840-1593660-84

БРОЈ РАЧУНА

ТЕЛЕФОН
ЕЛ. ПОШТА

021/444-606
е – mail: masinskans@edu.rs

ТЕЛЕФОН
ЕЛ. ПОШТА

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла)

Основ уговора
Број Конкурсне документације

958

Редни број ЈН

ЈН МВ 8/2020

Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца

11.05.2020. године

Број и датум одлуке о додели уговора:

*

Понуда изабраног понуђача деловодни број Наручиоца:

*

*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
И ОБЈЕКАТА, (у даљем тексту: радови), а у складу са конкурсном документацијом и понудом
Извођача бр. ____________* од ______________.* (у даљем тексту:понуда) *попуњава понуђч
Образац Понуде и Образац техничка спецификација радова са структуром цене чини
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
неопходну радну снагу, материјал и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених
радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима, стандардима и правилима
струке.
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АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
*Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио
подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која
чини _______% од укупно уговорене вредности.
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио
подизвођачу ____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини
_____ % од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана. *(уписати податке
ако се понуда даје са подизвођачем)

Вредност радова - цена
Члан 3.
Укупна уговорена цена радова износи: _______________ динара (Словима:
_________________________________________) без пореза на додату вредност, односно
_______________ динара (Словима: _________________________________________)
са
порезом на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати у току трајања
уговора.
Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на
радовима, организује и врши Извођач, а цену истих Извођач је дужан да укалкулише у
понуђене јединичне цене.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата
и трошкове организације места извођења и све остале зависне трошкове Извођача.
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора без
спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање се врши на рачун понуђача, у року од 45 (четрдесетпет) од дана пријема
окончане ситуације по потписаном Записнику о примопредаји радова и рачуна који је
регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор и који је са инструкцијама
за плаћање достављен у року од 3 (три) дана од дана регистровања.
Рок извршења радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе у року од
___________* радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. *попуњава Понуђач
Извођач се уводи у посао у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог Уговора, а
датум увођењa у посао констатује се у грађевинском дневнику.
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и
технички преглед уколико радови подлежу истом, а што извођач радова констатује уписом у
грађевински дневник.
Члан 6.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење предметних
радова у случајевима наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време
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потписивања овог Уговора (земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере
државних органа) и у случају да мора да престане, односно застане са извођењем радова по
захтеву Наручиоца, а због активности у објекту у коме се изводе радови.
Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и других околности из претходног
става овог члана уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести
Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања ванредних
догађаја, како би исти, ценећи настале околности, могао да разматра могућност продужења
рока.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности
уговорних радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној
ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете.
Право на наплату уговорне казне не искључује право на наплату средстава обезбеђења
којим се гарантује обезбеђење уговорних обавеза.
Обавезе Извођача
Члан 8.
Извођач се обавезује да:
•
радове који су предмет овог Уговора изведе стручно у складу са понудом и квалитетно,
према техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима,
техничким прописима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним
правилима струке и пажњом доброг привредника;
•
именује одговорног извођача радова;
•
се строго придржава прописа и мера заштите на раду и противпожарне заштите, те да
сходно томе обезбеди и преузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих
радника, корисника, запослених и других лица у установи у складу са елаборатом о уређењу
градилишта који је дужан да направи пре увођења у посао и придржава се истог у току
извођења радова;
•
се придржава кућног и радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и
боравка ангажованих лица на месту извођења радова и
•
дужан да води грађевинску књигу са врстама и количинама изведених радова за
време извођења радова и на окончању радова на основу оверене грађевинске књиге ће
доставити окончану ситуацију.
Обавезе Наручиоца

•
•
•

Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
преда Извођачу радова предметну локацију за несметано извођење радова;
по пријему обавештења о завршетку радова изврши примопредају радова;
да изврши плаћање како је одређено чланом 4. Уговора.
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Средство финансијског обезбеђења
Члан 10.
Извођач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења
уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза
на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови
око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets
Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.
Члан 11.
Извођач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Записника о
примопредаји радова преда Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом
позиву, бланко, соло меницу регистровану код Народне Банке Србије бр.__________________
са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене
вредности уговора, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком важења
30 дана дужим од дужине гарантног рока.
Истовремено, са предајом менице и меничног овлашћења из става 1. овог члана,
Извођач се обавезује да Наручиоцу преда и копију картона са депонованим потписом
овлашћеног лица Извођача, овереног код пословне банке, не старији од 30 дана и копију
захтева/Потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар меница и
овалашћења Народне банке Србије.
Потписом овог уговора Извођач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да Извођач не изврши све своје обавезе
из Уговора, као и у случају да се не придржава било којег услова из понуде, Наручилац има
право једностраног раскида уговора и наплате уговорне казне у вредности од 10% од укупне
уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла.
У случају да Извођач једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује
бланко соло меницу као гаранцију за извршење уговорних обавеза дату у депозит, као и на
трошкове настале због накнадне набавке добара од другог Понуђача-добављача.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
Обавезује се Наручилац да Извођачу на његов писмени захтев врати нереализоване
депоноване бланко соло менице у року од тридесет дана од дана када је Извођач у целости
извршио своје обавезе преузете овим Уговором.
Гарантни рок
Члан 12.
Гарантни рок за изведене радове је ________ * године. *попуњава Понуђач
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Гарантни рок тече од дана записничког пријема изведених радова.
Гарантни рок за материјал Извођач даје у складу са гаранцијом произвођача
материјала, којa се прилажe приликом примопредаје радова.
Извођач радова дужан је да за време трајања гарантног рока, отклони све недостатке
на објекту који су настали због тога што се није придржавао својих обавеза у погледу
квалитета изведених радова и уграђених материјала и опреме.
Вишкови и мањкови радова
Члан 13.
Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене
количине радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене
количине радова.
Вишкови радова који не прелазе 20% уговорених количина радова, третирају се као
уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача.
Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане
са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и по добијању
писaне сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 20% од уговорене
количине радова у уговореном року завршетка радова.
Накнадни и непредвиђени радови
Члан 14.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење Уговора, те
уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са
процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.
Непредвиђени радови су радови који уговором нису обухваћени, а који се морају
извести. Непредвићене радове ће се посебно уговарати у складу Законом о јавним набавкама.
Обављени-изведени накнадни или непредвиђени радови, без сагласности Наручиоца и
писмено закљученог уговора у складу са Законом о јавним набавкама, правно су неважећи и
Наручилац исте неће финансирати.
Примопредаја изведених радова
Члан 15.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један)
представник Извођача радова.
Комисија за примопредају радова сачињава Записник о примопредаји изведених
радова.
Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања
и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Коначни обрачун вредности изведених радова
Члан 16.
Коначну вредност (квалитативну и квантитативну) изведених радова по овом уговору
и понуди оверава и утврђује Наручилац.
Раскид Уговора
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Члан 17.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду овог уговора, уговорна страна је дужна писаном изјавом обавестити другу
уговорну страну, а уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана
пријема писане изјаве о раскиду уговора.
У случају раскида овог уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида на основу којег
ће се сачинити споразум о међусобним потраживањима.
Промена података
Члан 18.
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Завршне одредбе
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе, Закона о планирању и изградњи објеката, Закона
о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике
Србије.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна
задржава по два примерка.

ИЗВОЂАЧ:
______________________

НАРУЧИЛАЦ:
__________________________
Вд директора, Владимир Гавранић
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

1.

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

2.

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце који
су саставни део Конкурсне документације.
Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена. Понуда мора да садржи све
елементе који су тражени у Позиву за подношење понуде, Конкурсној документацији односно
у Упутству понуђачима како да сачине понуду, евентуално накандно објављеним изменама и
допунама Конкурсне документације и додатним појашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде,
односно установила квалификованост понуђача.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и
оверава печатом све обрасце.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача потписује
и оверава печатом све обрасце.
Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице понуђача
који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава печатом
све обрасце.
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и
оверавају сви чланови групе.
Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац лица овлашћеног за
заступање.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави
ОП образац лица овлашћеног за заступање.
Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина понуде.
Обавезна садржина понуде:
1.
Техничка спецификација са структуром цене
2.
Образац ПОНУДЕ
Подаци о подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем)
Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
Споразум чланова групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
3.
Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (није обавезан)
4.
Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
5.
Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да су при састављању својих понуда изричито
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
6.
7.

Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (обавезни услови)
Докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН (додатни услови)
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8.
9.

Модел уговора
ОП образац лица овлашћеног за заступање (и понуђач и подизвођач и члан групе).

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу
утврдитида се први пут отвара.
Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од
понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38. са
назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до
назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се
вратити понуђачу.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ у
Новом Саду, Булевар краља Петра првог бр.38, последњег дана рока за подношење понуда
назначеног у Позиву за подношење понуда и евентуалним обавештењима о продужењу рока
за подношење понуда, обављеним на Порталу јавних набавки,. и интернет страници
Наручиоцаwww.masinskans.edu.rs.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
3.

ПАРТИЈЕ: Ова набавка није обликована по партијама.

4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ (члана 87. став 6 ЗЈН)

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју
понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени
или повлачењу понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно који
документ накнадно доставља.
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу
Наручиоца (СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38
Нови Сад) путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА
ПОНУДЕ или ДОПУНА ПОНУДЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН МВ 8/2020.
У супротном понуда се неотворена враћа понуђачу.
Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за
подношење понуде и истека рока важења понуде.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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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 понуду
подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са
подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове подтачке (члан 87. став 4.).
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:
да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити
већи од 50% као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН и члана 76., а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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.
8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно члану
76. Зкона, испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.
члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2.
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу, а све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају,
потписују и оверавају сви чланови групе.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Рок плаћања:у року од 45 (четрдесетпет) од дана пријема окончане ситуације по потписаном
Записнику о примопредаји радова и рачуна који је регистрован у Централном регистру
фактура код Управе за трезор и који је са инструкцијама за плаћање достављен у року од 3
(три) дана од дана регистровања.
Понуђач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
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Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице,
акредитиви, банкарске гаранције и слично).
Авансно плаћање није дозвољено.
Гарантни рок:
Гарантни рок за изведене радове је минимум две године.
Гарантни рок тече од дана записничког пријема изведених радова.
Рок извршења:
Наручилац установаљава максимални рок извршења радова од 60 радних дана, од
дана увођења понуђача у посао.
Наручилац је дужан да у понуди наведе рок извршења радова и гарантни рок јер ће се
рок извршења радова и гарантни рок користити као први резервни критеријуми за доделу
уговора.
Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Јединичне цене из понуде се сматрају фиксним и за време трајања уговора се не
могу мењати.
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална
измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача,
тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења
уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза
на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови
око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets
Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.
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2.

Меница као гаранција за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања Записника о
примопредаји радова преда Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом
позиву, бланко, соло меницу регистровану код Народне Банке Србије бр.__________________
са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене
вредности уговора, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком
важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока.
Уз менице Понуђач предаје и картон депонованих потписа овлашћеног лица
добављача овереног код пословне банке, не старији од 30 дана, копију захтева/потврде
пословне банке да су доставњене менице заведене у Регистар меница НБС и одговарајућа
менична овлашћења.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијско средство обезбеђења за добро
извршење посла, односно за отклањање грешака у гарантном року, ако понуђач не извршава
све уговорне обавезе, односно не отклања грешке у гарантном року, што је детаљно
регулисано уговором о предметној јавној набавци.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део
истих не сме да пређе на бели руб који уоквирује меницу.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за
јавну набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН
МВ 8/2020“ може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу
наручиоца (СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38 Нови
Сад) или
• путем електронске поште: e-mail: informacije@masinskans.edu.rs или
• путем факса, на број 021/442-057
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде и може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу оставити
примерен рок да поступи по позиву односно 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 отврања понуда.
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.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
33 / 38
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад Конкурсна документација за ЈН МВ 8/2020

14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом
на адресу: СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38
Нови Сад, препоручено са повратницом, на е – mail: informacije@masinskans.edu.rs.
или факсом на број 021/442-057, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева
за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са члана 63. став 2.
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева
га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, као и да
поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази
на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
16. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест
месеци.
17. ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 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.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Након што наручилац понуђачу достави потписани уговор, понуђач је дужан да у року
од три дана наручиоцу достави потписан уговор са припадајућим прилозима.
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Измене током трајања уговора: Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након
закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета
набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде
већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења, исту објавити
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на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко
курирских служби.

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и з д а ј е с е

ПОТВРДА

О

ПРИЈЕМУ

ПОНУДЕ

За учешеће у отвореном поступку јавне набавке радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА,, ЈН МВ 8/2020.
Овом потврдом Наручилац, СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА из Новог Сада
Булевар краља Петра првог бр.38 , потврђује да је дана ____________ 2020. године, од стране
__________________________________ (име и презиме), као овлашћеног представника
Понуђача __________________________________________________________________ из
________________________

ул.

______________________________________

бр._____,

предата П О Н У Д А за ЈН МВ 8/2020, код Наручиоца евидентирана и заведена под
бр.____________ од _____._____.2020. године, време пријема ________ часова.

За Наручиоца:

_____________________

ПОДНОСИЛАЦ:
(попуњава Понуђач)
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ПРИМАЛАЦ:

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
Булевар краља Петра првог бр.38 Нови Сад

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА
ЈН МВ 8/2020
НЕ ОТВАРАТИ ! ! !
,

Датум и сат подношења:
(попуњава Наручилац)
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