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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015. У даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и „Сл. Гласник РС” бр. 104/2013,
14/2015, 68/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј VIII-02-404-106/2017
и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти VIII-02-404-106/2017
, припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти – Рекпнструкција Сппмен шесме Палим ратницима
1914-1918 у Бељини
ЈН бр. VIII-02-404-106/2017
Кпнкурсна дпкументација садржи:
Ппглавље
Назив ппглавља
I
Опщти ппдаци п јавнпј набавци

Страна
3

II

Ппдаци п предмету јавне набавке
3

III

V

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и
ппис радпва (Oбразац бр. 1)
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва. Образац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва
за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу
са шл. 77. став 4. Закпна, (Обрасци изјаве ппнуђаша и
ппдизвпђаша, дати су у ппглављу IV пдељак 3. -Образац
бр. 2 и Образац бр. 3).
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

VI

Образац ппнуде (Обрасци бр. 4, 5, 6 и 7)

IV

4-5

6-11

12-21
22-25
VII

Образац структуре ценe (Образац бр. 8)

VIII

Изјава п ппщтпваоу прпписа (Образац бр.9)

26-32
33
IX

Мпдел угпвпра
34-41

X

Образац трпщкпва припреме ппнуде (Образац бр.10)
42

XI
XII
XIII

Образац изјаве п независнпј ппнуди (Образац бр.11)
Референтна листа (Образац бр.12)
изведеним радпвима (Образац бр.13)
Прилпг уз кпнкурсну дпкументацију
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п нарушипцу
Нарушилац: Градска ппщтина Барајевп
Адреса: Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп
Интернет страница: www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну
дпкументацију, исту мпжете преузети и са Ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј VIII-02-404-106/2017 су радпви – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини.
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Кпнтакт (лице или служба)
Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм ппнуде, заинтереспванп
лице мпже тражити у писанпм пблику, путем ппщте, на адресу нарушипца: ГП Барајевп,
Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, или електрпнске ппщте на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs, свакпг раднпг дана (ппнедељак-петак), у перипду пд
07,30-15,30 шаспва.
Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30 шаспва, сматраће се да је
примљена следећег раднпг дана.
Лице (или служба) за кпнтакт: Jелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке
Натаща Роак Илић, службеник за јавне набавке

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-106/2017 су радпви – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини.
Детаљна спецификација радпва дефинисана је у пдељку III - Технишке карактеристике
(страна 4-5)кап и у пбрасцу Структуре цена у пдељку VII (страна 26-32).
Oзнака из ппщтег решника набавки:
ОРН: 45454000-радпви на рекпнструкцији
IA13-рекпнструкција
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, KВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
РАДПВА
Пбразац бр.1
ЛПКАЦИЈА
Сппмен шесма палим ратницима 1914-1918 у
Бељина, налази се на јавнпј
парцели,кат.парцела бр.1649/3 КО Бељина,кпја се кпристи кап пут,пднпснп на Тргу щесте
лишке дивизије (прекп пута Дпма културе), делу парцеле неппсреднп уз пут у центру села
Бељина кпји је изграђен и кпристи се за снабдеваое впде. Ппред саме шесме је мпст са
пградпм, исппд кпјег је изграђена атмпсферска инфраструктура кпја пдвпди атмпсферску
впду са платпа пкп шесме. Сама шесма је удаљена пд пута - мпста 4.79 m и на 1.04 m нижпј
кпти пд пута. Са истпшне и јужне стране платпа шесме изграђени су пптппрни зидпви пграде
приватне парцеле суседа, пд армиранпг бетпна кпја не задпвпљава статишку сигурнпст јер
су пслпоени на ппстпјеће слабе камене зидиће. Са северне стране је изграђен пптппрни
зид другпг суседа кпји је у сплиднпм стаоу и стабилан.
СТАОЕ СППМЕН ЧЕСМЕ
Сппмен шесма је пбјекат пзидан зеленим каменпм, габарита 1.92 m x 0,79 m са каменим
лукпм на висини пд 2.12 m на кпјем је ппстављен пбелиск са уписпм, укупне висине 3.36 m.
Задоа страна шесме је уграђена у камени зид висине 1.13 m. У пснпви зида се налази камен
са уписпм из 1885 гпд.
Сппмен шесма и камени зид су у врлп лпщем стаоу.Везивни материјал је истрпщен и
руиниран,угапни камени блпк на севернпј страни се распап, а лушна ппврщина задое
стране сппмен шесме је пслабљена,пппуцала ппд атмпсферским утицајима и пдвпјена пд
каменпг лука. Камени блпкпви у зпни тпшеоа су делимишнп пбрасли махпвинпм и
лищајевима и девастирани.
Ппстпјећи платп је у врлп лпщем стаоу, девастиран, неуредан и запрљан.
ПРЕДЛПГ РЕСТАУРАЦИЈЕ И КПНЗЕРВАЦИЈЕ
С пбзирпм да је угрпжена стабилнпст сппмен шесме пптребнп је пажљивп демпнтирати,
нумерисати, ппрати и пшистити камене блпкпве и премазати бипцидпм ради спрешаваоа
раста махпвине и лищајева.Ощтећени камени блпк је пптребнп заменити блпкпм исте врсте
камена или слишним. Приликпм пбраде камена псвежити исписе. На сппменик би се
заврщнп нанели защтитни премази.
Пп заврщенпј рестаурацији ппставити сппмен шесму према нумерацији,пднпснп исту кап
щтп јесте изграђена, а на вищпј кпти пд ппстпјеће за 15-20 cm.
Над ппстпјећим темељним зидпм ппставити армиранп-бетпнски серклаж висине 15-20 cm,
кпји би псигурап стабилнпст пбјекта и ппдигап на вищу кпту, щтп је неппхпднп збпг
фпрмираоа платпа.
Ппщтп није врщенп снимаое темеља, мпгуће је да је пслабљен и сам темељ, па би се у тпм
слушају дпрадип и темељни зид, пднпснп пјашап армираним бетпнпм кпликп је тп мпгуће.
Лушни свпд са задое стране шесме би се пмалтерисап цементним малтерпм.
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Сви камени блпкпви пбјекта би се уградили квалитетним цементним малтерпм.
Ппстпјећи платп је пптребнп пшистити пд наталпжене земље и растиоа и детаљнп ппрати
да би ппслужип кап ппдлпга за нпви бетпн. Са северне стране уклпнити хумус и растиое дп
димензија из графишкпг прилпга и терен пправнати.
Ппстпјећи камени зид пажљивп демпнтирати, пшистити камене блпкпве и ппнпвп га
ппставити у пплпжају и габаритима према графишкпм прилпгу. Камени блпк са уписпм из
1885. гпдине пажљивп пшистити и премазати бипцидпм и ппставити га према графишкпм
прилпгу.
Пп демпнтажи сппмен шесме и каменпг зида, ппставити сигурнпсне пптппрне зидпве пд
армиранпг бетпна (Q 188), уз ппстпјеће нестабилне пптппрне зидпве у габаритима и
димензијама према графишкпм прилпгу и ппплпшати гранитним плпшама d=2 cm.
Избетпнирати платп у падпвима 2-3% према ппстпјећем сливнику и ппплпшати гранитним
плпшама d=3 cm,пбрадити мащинским щтпкпваоем прптив клизаоа и ппставити гранитне
ивишоаке у габаритима и димензијама према графишкпм прилпгу.
Приликпм мпнтаже сппмен шесме ппдићи тпшеће местп у складу са нпвпм висинпм,
пднпснп прпдужити вертикалну впдпвпдну цев у тпј дужини и заменити евентуалнп
дптрајале делпве. Предппстављени материјал је ппцинкпвана цев.

Местп и Датум:______________

М.П

Ппнуђаш:______________

Наппмена:
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да
спецификацију пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група
ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и печатпм
пверавати дату спецификацију.Овлашћени представник ппнуђача пптписује и пверава
печатпм дату спецификацију.
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава ПБАВЕЗНЕ УСЛПВЕ за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл.
75. Закпна, и тп:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из
регистра надлежнпг Привреднпг суда;
2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна); (Образац бр.2)
Дпказ: : Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe
пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица,
пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг
пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује
да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг
криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да
дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници и физишка лица: Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а,
кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту
рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
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3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Образац бр.2).
Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда
или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку
приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је
ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде
(чл. 75. ст. 2. Закпна) -Пбразац бр. 9
1.2 Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити
ДПДАТНЕ УСЛПВЕ за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. ст.
2. Закпна, и тп:
1. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ- да има раднп ангажпвана минимум 5 (пет) заппслених
пд кпјих:
- 1 (један) извпђаш радпва МОРА ПОСЕДОВАТИ лиценцу 400 или 401 или 410 или 411
Дпказ:
- Кппија лишне лиценце са пптврдпм Инжеоерске кпмпре Србије да је наведени
нпсилац лиценце шлан Инжеоерске кпмпре Србије и да му пдлукпм Суда шасти
издата лиценца није пдузета, дпказ п раднпм статусу акп је лице ангажпванп
кпд ппнуђаша (фптпкппија угпвпра п раду, угпвпра п привременим и
ппвременим ппслпвима или угпвпра п дппунскпм раду) или фптпкппија М
пбрасца. ДПДАТНЕ УСЛПВЕ ППНУЂАЧ ДПСТАВЉА( У НЕПВЕРЕНИМ КППИЈАМА)
УЗ ППНУДУ НА ДАН ПТВАРАОА.
2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: Ппнуђаш,укљушујући све шланпве заједнишке ппнуде (без
ппдизвпђаша) мпра имати у власнищтву, закупу или лизингу и у исправнпм
стаоу:
Р.бр.

Назив ппреме

кпм.

1

Камипн кипер кприсне нпсивпсти дп 5 тпна

1

2

Кпмбинпвана радна мащина (кпмбинирка) нпсивпсти дп 5 тпна

1

Конкурсна документација-ЈНМВ бр.VIII-02-404-106/2017

7/49

Дпказ:
-Правнп лице и предузетник
- Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су
наведна средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или
рашун п куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2017. гпдини,
пднпснп угпвпр п закупу или лизингу за захтеванп средствп технишкпг
капацитета. ДПДАТНЕ УСЛПВЕ ППНУЂАЧ ДПСТАВЉА( У НЕПВЕРЕНИМ
КППИЈАМА) УЗ ППНУДУ НА ДАН ПТВАРАОА.

3. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ- Да ппнуђаш, укљушујући све шланпве заједнишке
ппнуде (без ппдизвпђаша), у ппследоих 8 псам (псам) гпдина пре дана птвараоа
ппнуда мпра имати изведене радпве грађевинске и грађевинскп занатске у
укупнпј вреднпсти пд најмаое 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. ДПДАТНЕ
УСЛПВЕ ППНУЂАЧ ДПСТАВЉА( У НЕПВЕРЕНИМ КППИЈАМА) УЗ ППНУДУ НА ДАН
ПТВАРАОА.

Дпказ правнп лице и предузетник :
-пбразац бр. 12- списак најважнијих изведених радпва (референци)
-пбразац брпј 13 - пптврда/ инвеститпра/нарушипца п изведеним радпвима
Уз наведене пбрасце пбавезнп се прилажу и фптпкппије угпвпра са пвереним
пкпншаним ситуацијама .
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у
складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац
изјаве ппнуђача, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Образац бр.2), кпјпм ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. Закпна, дефинисане пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм.
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице
пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за
пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп
за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да
дпстави Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу IV
пдељак 3, Образац бр.3), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и
пверену пешатпм.
Дпказе п испуоенпсти дпдатних услпва у складу са шланпм 76.ЗЈН ппнуђаш
дпставља уз ппнуду на дан птвараоа.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд
ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид
пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти
услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5
дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа,
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на
интернет страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи
дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа
угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА
Пбразац бр. 2
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
_________________________________________________________[навести
назив ппнуђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404106/2017 испуоава
све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм, за предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
оенпј теритприји);

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Пбразац бр.3
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш___________________________________________________[навести назив
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти-Рекпнструкција и кпнзервација
Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, бр. VIII-02-404-106/2017,
испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
оенпј теритприји);

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђач:
_____________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да
се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се
ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Градска ппщтина Барајевп, Светпсавска 2, 11460 Барајевп,
са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку (радпва) „Рекпнструкција и кпнзервација
Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404-106/2017 - НЕ
ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране
нарушипца дп 12.09.2017 гпдине дп 12,00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести
датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм. Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 12.09.2017.гпд у 13,00 шаспва
у сали Одељеоа за планираое, инвестиције и развпј , ул. Светпсавска бр.4, 11460
Барајевп. У Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу пристизаоа.
Јавнпм птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
Присутни представници ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају
Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда
пднпснп заступаое ппнуђаша. Брпј пвлащћеоа и име представника ппнуђаша се уписује
у Записник п птвараоу ппнуда.
Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују пвлащћени
представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се дпставља
ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку пд 3 (три)
дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним
представницима ппнуђаша. Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети најкасније у
рпку пд 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
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Ппнуда мпра да садржи:
1. Технишке карактеристике (пбразац бр.1) – спецификација, мпра
бити пптписана и пверена, према упутству у наведенпм
ппглављу
Ппглавље III- страна 4-5
2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа са
ппдизвпђашем) п испуоаваоу услпва из шл. 75. Закпна
(пбрасци бр.2 и бр.3)
Ппглавље IV - стране 6-11
3. Образац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 7)
Ппглавље VI-страна 22-25
4. Образац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни- Ппглавље VII-страна 26-32
пппунити, пптписати и пверити, према упутству у назнашенпм
ппглављу, пппуоена без дпдатака, без уписиваоа изван
табеле, све кплпне мпрају бити пппуоене (Образац бр.8)
5. Изјава п ппщтпваоу прпписа (Образац бр.9)
Ппглавље VIII-страна 33
6. Мпдел угпвпра – пппунити, пптписати и пверити, према
упутству у назнашенпм ппглављу
7. Образац трпщкпва припреме ппнуде пппунити, пптписати и
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу(Образац
бр.10)
8. Образац изјаве п независнпј ппнуди - пппунити, пптписати и
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу(Образац
бр.11)
9. Референтска листа (Образац 12.) и Пптврда п изведеним
радпвима (Образац 13.)
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Наппмена:
- Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра),
такп се све мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда
била прихватљива. Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп штп је исправљенп пстане
видљивп и читкп а местп начиоене грешке пверити печатпм.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пптписивати и печатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава
ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. и 76. Закпна),
кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пд стране свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да
један ппнуђач из групе пптписује и печатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају
даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе
међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп члану 81.
Закпна

Дпказе п испуоаваоу ДПДАТНИХ УСЛПВА у складу са шланпм 76. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпставља (у непвереним
кппијама ) уз ппнуду на дан птвараоа.
Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац ће такву ппнуду пдбити
кап неприхватљиву.
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 49 с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну
кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце у складу са упутствпм, и
измене, дппуне, инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе издати сагласнп
шланп 63 ЗЈН.
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3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Градска ппщтина Барајевп,
Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (радпви) – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404106/2017 - НЕ ПТВАРАТИ“ или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (радпви) – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404106/2017 - НЕ ПТВАРАТИ ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (радпви) – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404106/2017 - НЕ ПТВАРАТИ ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти (радпви) – Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404106/2017, - НЕ ПТВАРАТИ“.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп
да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде
(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
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Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј
набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва (Образац изјаве из ппглавља IV пдељак 3).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. Закпна и тп
ппдатке п:
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва наведених у ппглављу IV.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1.Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк
је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у
кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), пд дана пријема правилнп
исппстављенпг рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји исппставља ппнуђаш, а накпн
пптврде лица пдређенпг пд стране нарушипца кпји је утврдип да су наведени радпви
изведени . Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Наппмена :
Вреднпст ПДВ-а пп стппи пд 20% плаћа НАРУЧИЛАЦ у
складу са шл. 10 ст. 2 ташка 3) Закпна п ПДВ-у.
Није дпзвпљенп тражеое аванса.
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8.2. Захтев у ппгледу квалитета изведених радпва
Ппнуда мпра у свему да пдгпвара минималним захтевима дефинисаним пд стране
Нарушипца. У слушају да и један деп ппнуде не буде у складу са захтевима, ппнуда се
пдбија.
Сви ппнуђени радпви мпрају се пдрадити струшнп и квалитетнп, у складу са захтевима
нарушипца и правилима струке.
Нарушилац и ппнуђаш ће записнишки кпнстатпвати заврщетак радпва. У слушају записнишки
утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, ппнуђаш мпра исте птклпнити
најкасније у рпку пд 8 дана пд дана сашиоаваоа записника п рекламацији.
8.3.Захтев у ппгледу заврщетка радпва
Рпк заврщетка радпва не мпже бити дужи пд 30 радних дана пд дана закљушеоа угпвпра п
извпђеоу радпва.
Накпн заврщетка радпва кпји су предмет набавке, сашиоава се записник п пријему и
кпмисијскпм прегледу радпва кпји су предмет јавне набавке.
8.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду
(шлан. 90. Закпна).
8.6.Захтев у ппгледу гарантнпг рпка
Гарантни рпк пд тренутка примппредаје радпва не мпже бити краћи пд 24 месеца.
8.7. Местп изврщеоа набавке
МЗ Бељина, Трг VI лишке дивизије (прекп пута Дпма културе).
8.8. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде
Ппнуде кпје имају битне недпстатке, кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или неразумљиве,
или кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти, кпје су такве да се
збпг свега наведенпг не мпже утврдити стварна садржина и није мпгуће уппредити ту
ппнуду са другим, биће пдбијене и неће ући у даље разматраое. Нарушилац мпже пдбити
ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 1) ппступап супрптнп забрани из
шл. 23. и 25. Закпна;2) ушинип ппвреду кпнкуренције;3) дпставип неистините ппдатке у
ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп
му је угпвпр дпдељен; 4) пдбип да дпстави дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са
урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату
вреднпст.
У цену ппнуде су укљушени сви трпщкпви везани за реализацију набавке.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је
пдређен
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10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ
ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ,
УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ
НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства
финансија и привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое. Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица,
ппнуђаша и ппдатке п ппднетим ппнудама дп птвараоа ппнуда.
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: ГП
Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, или електрпнске ппщте на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева
за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације пдгпвпр у
писанпм пблику пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН- бр.VIII-02-404106/2017.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм
20. Закпна.
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13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у
писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће
ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да
пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа
ппнуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк извпђеоа радпва. У
слушају истпг ппнуђенпг рпка извпђеоа радпва, кап најппвпљнија биће изабрана
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуда (Пбразац бр. 9). Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд
ппдизвпђаша или шлана групе, какп би сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда
не садржи пппуоену, пптписану и пешатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се
пдбити кап неприхватљиву.
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА
УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп
лице, кпји има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји
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је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп
пдредбама ЗЈН.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републишка кпмисија).
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на
e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј: 011-8300-387 или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца: ГП Барајевп,
Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку
целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп ЗЈН није
другашије пдређенп. О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све
ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм
захтеву на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд
два дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је
ппднпсилац захтева у складу са шл. 63. ст. 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће
се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је
10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое
нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа
претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне
набавке у складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.
Захтев за защтиту права мпра да садржи:
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт;
2) назив и адресу нарушипца;
3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН;
7) пптпис ппднпсипца.
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Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за
ппднпщеое захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту
Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:
1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава
реализпван, кап и датум изврщеоа налпга.
* Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг
рашуна дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај
нашин дпдатнп прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи – 60.000,00 динара;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси
захтев за защтиту права;
(7) сврха:ЗЗП;.на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460
Барајевп]; јавна набавка- Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен шесме Палим
ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404-106/2017
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм
банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати
таксе наведене ппд ташкпм 1, или
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце
захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег
кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници
бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава), или
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из
пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права
(банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.
18. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у
рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана
149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2.
ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Пбразац бр.4
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку мале
вреднпсти- Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 19141918 у Бељини , брпј VIII-02-404-106/ 2017
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п
ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим
учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
Датум

Ппнуђаш
М. П.

__________________________

____________________
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Пбразац бр.5
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду
са ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да
се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.

Датум

Ппнуђаш
М. П.

__________________________

_______________________
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Пбразац бр. 6
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је
учесник у заједничкпј ппнуди.
Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

____________________
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Пбразац бр. 7
4) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен шесме Палим
ратницима 1914-1918 у Бељини , брпј VIII-02-404-106/2017

Укупна цена без ПДВ-а у динарима

Укупна цена са ПДВ-пм у динарима
Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 30 Рпк важеоа
дана пд дана птвараоа ппнуда.
________ дана.

ппнуде

је

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам)
дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана *рпк је
дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима
измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним Рпк за плаћаое ____дана.
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012),
пд дана пријема правилнп исппстављенпг
рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји
исппставља ппнуђаш, а накпн пптврде лица
пдређенпг пд стране нарушипца кпји је утврдип
да су предметни радпви изведени . Плаћаое се
врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.

Рпк извпђеоа радпва- најкасније дп 30 радних Рпк извпђеоа ____дана
дана.
Гарантни рпк пд тренутка примппредаје радпва Гарантни
не мпже бити краћи пд 24 месеца.
рпк_________месеца.

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

____________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи
ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача
мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм
пверити пбразац ппнуде.
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VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Пбразац бр. 8
Инвеститпр: ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО,Светпсавска бр.2,Барајевп
Објекат: Рестаурација и кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918,на
кат.парцели 1649/3 КО Бељина
ППШТИ ППИС ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ РАДПВА
Кпд свих грађевинских и грађевинскп-занатских радпва услпвљава се кприщћеое
струшне радне снаге и упптреба квалитетнпг материјала кпји мпрају пдгпварати
важећим ЈУС-има и прпсешним нпрмама у грађевинарству. Све ппзиције пбухваћене
предмерпм и предрашунпм мпрају се извести у свему према датим пписима и
цртежима из прпјекта, а ппдразумевају се кпмплет изведене са свим пснпвним и
ппмпћним материјалпм,струшнпм и ппмпћнпм раднпм снагпм, алатпм и прибпрпм за
рад, сппљащоим и унутращоим трансппртпм, пбезбеђеоем пп прпписима ХТЗ,
струшним надзпрпм и свим дппринпсима и другим дажбинама. Све ппзиције
пбухватају и припремне радпве,ппвременп и заврщнп шищћеое.
Јединишна ппнуђена цена у себи садржи: вреднпст материјала, радне снаге,
механизације, скеле, пплате, средства за рад, унутращои и сппљащои трансппрт,
шуваое и пдржаваое радпва, пбезбеђеое целпкупних радпва, материјала,
грађевинске механизације, гаранције, псигураое, рад нпћу и рад недељпм и
празникпм, све привремене радпве пптребне за извпђеое сталних радпва, све таксе,
накнаде, кап и све трпщкпве фпрмираоа и уклаоаоа градилищта, прганизације
истпг, спрпвпђеое мера безбеднпсти и здравља на раду и защтите живптне средине,
градилищних прикљушака, припремних радпва, градилищне пграде и градилищне
табле, прилазне путеве и платпе за кпмуникацију и прганизаију грађеоа, режијске и
све друге трпщкпве кпји се јаве тпкпм извпђеоа радпва и кпји су пптребни за
извпђеое и заврщетак радпва у складу са захтевима Нарушипца.Угпвпрене јединишне
цене за материјал, инсталације и сву ппрему, ппдразумевају франкп градилищте,
пднпснп пбјекат, размещтенп и изведенп према технишкпј дпкументацији.
Обрашун се врщи пп јединици мере гптпвих радпва,а према важећим нпрмама у
грађевинарству.
Пре ппшетка радпва, градилищте прпписнп пградити , са фпрмираним привременим
улазпм. Ограда мпра бити ппстављена такп да спреши непвлащћени приступ
ппсетилаца градилищту, кап и да пмпгући несметан рад.
Пре извпђеоа билп каквих радпва, пптребнп је израдити и ппставити градилищну
таблу кпја мпра бити урађена и ппстављена схпднп услпвима из Правилника п
изгледу, садржини и месту ппстављаоа градилищне табле („Сл.гласник РС“, брпј
22/2015) и таблу уппзпреоа п забрани приласку градилищту димензије 60х30 цм.
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А-ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ
I-РАДПВИ ДЕМПНТАЖЕ И РАДПВИ У ЗЕМЉИ
Обележаваое пбјекта на терену врщи надзпрни прган са извпђашем радпва. На
пснпву прпјекта и кпнфигурације терена пдређује и усклађује: дубину искппа темеља
впдећи рашуна да дубина укппаваоа темеља ппсле израде трптпара не сме да буде
маоа пд 80 cm.
Извпђаш и надзпрни прган утврђују нпсивпст терена и пдређују нашин фундираоа јер
су стппе рашунате на нпсивпст 150 N/cm² и приближнп раван терен.Извпђаш је дужан
да у цену урашуна и евентуалнп разупираое, псигураое суседних пбјеката , црпљеое
впде, измене нашина фундираоа и прпмену предппстављене категприје земље са
пдбациваоем или утпварпм.

Редни
брпј

ППИС

Јед.
мере

1.

Пажљива демпнтажа пбјекта сппмен паущ.
шесме,нумерисаое
камених блпкпва
збпг касније мпнтаже,грађевинскпм
плпвкпм или неагресивним средствпм
кпје се мпже пбрисати, са утпварпм у
впзилп и трансппртпм дп радипнице и
назад на градилищте ппсле пбраде

2.

Пажљива демпнтажа каменпг зида иза паущ.
шесме са пдлагаоем камених блпкпва на
даљину дп 10m, шищћеое ппстпјећег
платпа пд траве,талпга и жбунастпг
растиоа и праоем.

3.

Рушни искпп земље III категприје за стппе
темеља са пдбациваљем на даљину дп
2m или утпварпм у впзилп.

4.

5.

Kплишина

Насипаое и набијаое искппане земље
ппред темељних зидпва и исппд ппдпва,
у слпјевима пп 15-20 cm
дебљине.Набијаое извести дп пптпуне
збијенпсти.
Набавка, дпвпз,насипаое,планираое и
набијаое слпја щљунка d=10 cm, исппд
трптпара, темељних стппа и ппдпва.

Јед.цена

Укупнп
Без ПДВ-а

m³

3.98

m³

2.2

m³

2.69

УКУПНП Радпви демпнтаже и радпви у
земљи
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II-ЗИДАРСКИ РАДПВИ
Зидарске радпве извпдити у свему према прпјекту, технишкпм ппису ,нпрмама,
прпписима и стандардима у ппгледу пбрашуна и квалитета. У цену пп јединици мере
урашунати и све ппмпћне радпве(израда и демпнтажа скеле и сл. )
Редни
брпј
1.

2.1.

2.2.

ППИС

Јед.мере кплишина

Зидаое зидпва сппмен шесме и каменпг
зида у залеђу шесме и фугпваое
впдпнепрппусним материјалпм.
-сппмен шесма рестаурираним каменим
блпкпвима у цементнпм малтеру 1:3
-зида у залеђу пшищћеним каменим
m³
блпкпвима у цементнпм малтеру 1:3

Малтерисаое сппљних ппврщина лука на
сппмен шесми.Пре малтерисаоа све
ппврщине пд разних врста блпкпва и
бетпна испрскати ретким цементним
малтерпм 1:3.
m²
-цементним малтерпм 1:3 у два слпја, и
тп први слпј грунд d=2,0-2,5 cm, а други
слпј пердащ d= 0,5cm.

-израда ппдлпге у прпдуженпм малтеру
1:2:5 за нанпщеое
m²

3.

Крпљеое разних рупа и щлицева накпн
заврщетка инсталатерских и псталих паущ.
радпва.

4.

Припрема пбјекта за технишки преглед
(шищћеое
и
праое
ппдпва
,стпларије,браварије, изнпщеое щута
ван пбјекта,пдвпжеое щута на градску паущ.
деппнију).

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

2.06

2.65

100

УКУПНП Зидарски радпви
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III-БЕТПНСКИ РАДПВИ
Све радпве извпдити пп прпписима за бетпн и армирани бетпн. Пре бетпнираоа
армиранп-бетпнских елемената пбавезан је преглед арматуре пд струшнпг надзпрнпг
пргана.Марка и квалитет бетпна мпрају пдгпварати прпјекту /статишкпм
рашуну/прпписима и ЈУС-у.Обрашун радпва пп прпписима и грађевинским мерама.У
цену пп јединици мере урашуната скела, пплата, кап и испитиваое прпбних узпрака.

Редни
брпј

ППИС

Јед.мере кплишина

1.

Бетпнираое темељних стппа у бетпну МБ m³
20.

0.89

2.

Бетпнираое зидпва сппменика у бетпну m³
МБ 20.

7.21

3.

Бетпнираое
армиранп
бетпнских
плпша,на ппстпјећем платпу и нпвпм
терену у бетпну МБ 20, дебљине 4-8 cm у
m³
паду 2-3%.

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

1.38

УКУПНП Бетпнски радпви

IV-АРМИРАЧКИ РАДПВИ
За армирашке радпве упптребити квалитетну арматуру у свему према детаљима и
статишкпм прпрашуну.Главну и ппдепну арматуру везати за узенгије паљенпм жицпм
1,4мм.Кпмплет са свим пптребним радпм, алатпм и материјалпм.Кплишина арматуре
је израшуната искуственпм метпдпм,а ташна кплишина се мпже дефинисати детаљима
арматуре.
Редни
брпј

ППИС

1.

Набавка,исправљаое,сешеое,савијаое и
Мпнтажа арматуре GA 240/360.

Јед.мере

кплишина Јед.цена

kg

150.60

Укупнп без
ПДВ-а

УКУПНП Армирашки радпви

Б-ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИ РАДПВИ
V- БРАВАРСКИ РАДПВИ
Све браварске радпве извпдити према прпјекту, датим детаљима, упутству надзпрнпг
пргана, важећим стандардима, технишким услпвима за извпђеое радпва и ппсебним
пдредбама и пписима из нпрми у грађевинарству, разних шелишних прпфила или
елпксиранпг алуминијума.Челишни прпфили не смеју бити пщтећени или кпрпдирани.
У цену пп јединици мере набавку пснпвнпг и ппмпћнпг материјала, израду кап и све
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пстале трпщкпве кпји су пптребни да би се дпбип гптпв прпизвпд пп јединици мере
уграђен на лицу места.Челишне прпфиле пре мпнтаже пбавезнп пшистити пд рђе и два
пута премазати пснпвнпм бпјпм.
ППИС

Јед.мере

кплишин
а

m1

2.18

Редни
брпј
1.

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

Израда и мпнтажа степенищних пграда
висине 90cm пд шелишних стубпва са
испунпм пд пкруклпг гвпжђа и са
рукпхватпм пд шелишних цеви.

2.

УКУПНП Браварски радпви

VI-КАМЕНПРЕЗАЧКП-МПНТЕРСКИ РАДПВИ
Све каменпрезашкпмпнтерске радпве извпдити пп прпписима и нпрмама у
грађевинарству за пву врсту радпва.
Редни
брпј
1.

ППИС

Јед.мере

кплишин
а

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

Облагаое зидних ппврщина и парапета
каменим плпшама пд букпвишкпг гранита,
димензија пп избпру инвеститпра d=2cm
у квалитетнпм грађевинскпм лепку
„Хенке“ на прпхрпмским анкерима.

2.

3.

Ппплпшаваое ппдних ппврщина
каменим плпшама пд букпвишкпг гранита
димензије d=3cm, пбрађеним
мащинским щтпкпваоем прптив
клизаоа у квалитетнпм грађевинскпм
лепку „Хенке“,димензија пп избпру
инвеститпра.
Ппстављаое ивишоака пд букпвишкпг
гранита 8 x 17 x 60cm на цементну
кпщуљицу.

m²

24.40

m²

28.10

m1

2.82

УКУПНП каменпрезашкп-мпнтерски
радпви
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VII-РЕСТАУРАТПРСКИ РАДПВИ
Све рестауратпрске радпве извпдити пп прпписима и нпрмама грађевинарства за пву
врсту радпва
Редни
брпј

Јед.мере

кплишин
а

m²

7.53

m²

2.40

m²

7.53

ППИС

Јед.мере

кплишин
а

1.

Прпдужаваое впдпвпдне цеви Ø20
тпшећег места, славине са пптребним
фазпнским елементима.

паущ.

2.

Замена девастираних камених блпкпва

паущ.

1.

ППИС
Пажљивп праое и шищћеое гпроих и
бпшних камених ппврщина сппмен
шесме, впдпм ппд притискпм,шеткпм и
благим средствпм за пдмащћиваое и
уклаоаое нешистпће.
Нанети бепцид ради спрешаваоа раста
махпвине
Обнпва свих упшених пщтећеоа камене
структуре парппрппуснпмвпдпнепрппуснпм смеспм физишкпхемијских свпјстава и бпја
кпмпатибилних ппстпјећем камену.

2.

Освежити натпис на пбелиску.
3.

Нанпщеое хидрпфпбне и привремене
антиграфитне защтите на свим каменим
ппврщинама сппменика.

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

Јед.цена

Укупнп без
ПДВ-а

УКУПНП Рестауратпрски радпви
VIII-РАЗНИ РАДПВИ
Редни
брпј

у зидпве сппмен шесме
УКУПНП Разни радпви
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А-ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ
I

-Радпви демпнтаже и радпви у замљи

II

-Зидарски радпви

III

-Бетпнски радпви

IV

IV-Армирашки радпви
Б-ГРАЂЕВИНСКП ЗАНАТСКИ РАДПВИ

V

Браварски радпви

VI

Каменпрезашкпмпнтерски радпви

VII

Рестауратпрски радпви

VIII

Разни радпви

УКУПНП ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКП ЗАНАТСКИ РАДПВИ без
ПДВ-а
ПДВ ____%
УКУПНП ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКП ЗАНАТСКИ РАДПВИ са
ПДВ-пм

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

___________________

Наппмена:
Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме пптврђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене пптписују и печатпм пверавају сви
ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће
пппунити, пптписати и пверити печатпм пбразац структуре цене.
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VIII ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА
Oбразац бр. 9

ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА
У вези са ппзивпм за набавку радпва-Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен шесме
Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, брпј VIII-02-404-106/2017 изјављујемп ппд
пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да смп кап ппнуђаш при
састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да
немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
(Чл75. Ст.2).

Датум

Ппнуђаш
М. П.

___________________________

________________________

Наппмена:
Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана групе, какп би
сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи пппуоену, пптписану и
печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап неисправна.
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IX МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен шесма
Палим ратницима 1914-1918 у Бељини

Наппмена:
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да
прихвата све елементе мпдела угпвпра.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша пднпснп све ппдизвпђаше. Група
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује
ппнуђаш.
Празна ппља се мпрају пппунити пд стране ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап
и брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра)
Закљушен дана ………………. гпдине између:
1. Нарушипца, ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875,
МБ: 07001126
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа за
трезпр
Телефпн: 011/7872-166, Телефакс: 011/8300-387
кпга заступа Председник Градске Опщтине Барајевп(у даљем тексту: Нарушилац),
2. Дпбављаша __________________________________________________________
Са седищтем у ________________________ улица: _______________________,
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________
Брпј рашуна:_____________________________Назив банке:___________________
Телефпн:___________________________,
Телефакс:_________________________________
кпга заступа ___________________________________________ ( у даљем тексту:
Дпбављаш ),
(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп
ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке
ппнуде пднпснп свих ппдизвпђаша)
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Предмет угпвпра
Члан 1.
Предмет пвпг угпвпра је извпђеое кпнзерватпрских радпва: Рекпнструкција и
кпнзервација Сппмен шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, ппщтина
Барајевп, брпј ЈНМВ VIII-02-404-106/2017.
Врста, кплишина и цена радпва утврђене су према Ппзиву Нарушипца
пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки у спрпведенпм ппступку јавне набавке мале
вреднпсти и прихваћенпј ппнуди Дпбављаша брпј ___________пд ______________
гпдине (у даљем тексту: Ппнуда).
Ппнуда, са јединишним ценама и укупнпм ценпм из става 2. пвпг шлана шини
саставни деп Угпвпра.
Ради извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг Угпвпра Дпбављаш се пбавезује да
пбезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу ппрему, изврщи грађевинске и
припремнп-заврщне радпве, кап и све другп неппхпднп за пптпунп извпђеое радпва
кпји шине предмет пвпг Угпвпра.
Члан 2.
Угпвпраши су сагласни да је Дпбављаш дп дана пптписиваоа пвпг Угпвпра
уппзнат са свим услпвима ппд кпјим ће се извпдити радпви, кап щтп су лпкација
пбјекта, приступ пбјекту, мпгућнпст нпрмалнпг извпђеоа радпва на пбјекту, и да је те
услпве прихватип такве какве јесу, па из тих разлпга не мпже тражити никакве
прпмене Угпвпра.
Дпбављаш радпва пптписпм пвпг Угпвпра изјављује да је уппзнат са прпјектнптехнишкпм дпкументацијпм на пснпву кпје се извпде предметни радпви, да је исту
брижљивп прпушип, кап и да иста нема недпстатака.
Дпбављаш нема правп да меоа радпве прпјектпм предвиђене, нити мпже, без
претхпдне писмене сагласнпсти Нарушипца да пдступа пд истих.
С пбзирпм да се радпви извпде на сппменику културе, неппхпднп је да се у тпку
радпва, акп се укаже пптреба, изврщи испитивашки рад и преглед нпвппткривених
делпва и архитектпнскп снимаое истих. Збпг специфишнпсти ппсла Нарушилац
задржава правп да схпднп резултатима испитиваоа изврщи измене ппјединих
ппзиција или пдустане пд оих, пднпснп, да меоа прпјектнп-технишку дпкументацију у
складу са важећим прпписима.
Дпбављаш радпва је дужан да изврщене измене прпјектнп-технишке
дпкументације прихвати и пп истима ппступа.
У слушају да се укаже пптреба за извпђеоем радпва кпји нису предвиђени
прпјектпм, пднпснп, прпјектнп-технишкпм дпкументацијпм исте ће извпђаш изврщити
уз писмени налпг надзпрнпг пргана и директпра Нарушипца, с тим щтп ће се цена тих
радпва претхпднп утврдити између Нарушипца и Дпбављаша и дпбити закпнпм
предвиђене сагласнпсти.
У слушају измене прпјектнп-технишке дпкументације, Дпбављаш има правп да
писменп затражи прпдужеое рпка ппд услпвпм да изврщене измене прпјектнптехнишке дпкументације пп свпм пбиму битнп утишу на рпк за извпђеое радпва пп
пвпм Угпвпру.
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Члан 3.
Угпвпрне стране сппразумнп утврђују цену радпва из
шлана 1. пвпг угпвпра, у изнпсу пд
вреднпст радпва без ПДВ-а

(Пппуоава Дпбављач) :
________________ динара

(уписати вреднпст из пбрасца ппнуде)
(слпвима:
.....................................................................................................................................................................................................),
вреднпст ПДВ-а пп стппи пд 20%
________________ динара
(плаћа НАРУЧИЛАЦ у складу са чл. 10 ст. 2 тачка 3)
Закпна п ПДВ-у)
вреднпст радпва са ПДВ-пм пп стппи пд 20%
________________ динара
Јединишне цене из усвпјене ппнуде су непрпмеоиве.
Члан 4.
Угпвпреним јединишним ценама из предмера и предрашуна радпва
пбухваћене су и све таксе и пстале пбавезе прпписане у мпменту закљушеоа Угпвпра,
кап и други неппменути издаци пптребни за пптпунп изврщеое пвпг Угпвпра.
Јединишне цене су фиксне 60 (щездесет) календарских дана пп пптписиваоу
угпвпра, а пптпм се мпгу меоати уз писмену сагласнпст угпвпрних страна у складу са
кпефицијентпм раста цена на малп, кпји се званишнп пбјављује у Сл.гласнику
Републике Србије.
Угпвпрене јединишне цене за материјал ппдразумевају франкп градилищте,
пднпснп, материјал уграђен пднпснп унет, размещтен и ппстављен схпднп прпјектнп технишкпј дпкументацији.
Кпнашна цена изведених радпва утврдиће се на пснпву стварнп изведених
кплишина уписаних и пверених пд стране пргана струшнпг надзпра Нарушипца у
грађевинскпј коизи и јединишних цена из усвпјене ппнуде Дпбављаша.
Члан 5.
Дпбављаш радпва је у пбавези да впди рашуна да вреднпст изведених радпва
не пређе вреднпст угпвпрених радпва (пднпснп, да не дпђе дп вищкпва радпва).
Укпликп извпђаш радпва тпкпм извпђеоа радпва, не впдећи рашуна, пређе вреднпст
угпвпрених радпва, нарушилац није у пбавези да извпђашу радпва плати вреднпст
изведених радпва прекп изнпса утврђенпг угпвпрпм.
Укпликп су кплишине стварнп изведених радпва уписаних у грађевинскпј коизи и
пверених пд стране надзпрнпг пргана Нарушипца маое пд кплишина предвиђених у
предмеру из усвпјене ппнуде Дпбављаша, Нарушилац ће платити Дпбављашу самп
стварне изведене радпве на пснпву јединишних цена из ппнуде.
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Члан 6.
Рукпвпдилац Дпбављаша радпва и Надзпрни прган су дужни да сниме
ппстпјеће стаое пре ппшетка извпђеоа радпва заједнишки, да впде технишку
дпкументацију извпђеоа радпва и да накпн извпђеоа сниме нпвп стаое
архитектпнски и фптп за све ппзиције кпје се извпде.

Рпк извпђеоа радпва
Члан 8.
Дпбављаш се пбавезује да угпвпрене радпве изведе у рпку пд ________ радних дана
пд дана пптписиваоа пвпг Угпвпра.
Рпк за заврщетак извпђеоа радпва се прпдужава на захтев Дпбављаша:
- у слушају прекида радпва кпји траје дуже пд 2 дана а није изазван кривицпм
Дпбављаша;
- у слушају елементарних неппгпда (земљптрес, ппплава, ппжар) кап и другим
дпгађајима са карактерпм ,,вище силе“;
- услед измене прпјектнп-технишке дпкументације пп налпгу Нарушипца ппд услпвпм
да пбим радпва пп измеоенпј прпјектнп-технишкпј дпкументацији знатнп
превазилази пбим угпвпрених радпва.
Захтев за прпдужеоем угпвпренпг рпка Дпбављаш ппставља упућиваоем писменпг
захтева Нарушипцу.
Угпвпрени рпк је прпдужен, када угпвпрене стране п тпме ппстигну писмени
сппразум, п шему ће сашинити Анекс пвпг Угпвпра.
Акп Дпбављаша падне у дпцоу са извпђеоем радпва, нема правп на прпдужеое
угпвпренпг рпка збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое.
Укпликп атмпсферске и климатске прилике тпкпм извпђеоа радпва буду изузетнп
неупбишајене за кпнкретнп гпдищое дпба и пп свпм интензитету су такве да мпгу
утицати на квалитет извпђеоа ппјединих радпва, Нарушилац ће признати правп
Извпђашу на прпдужеое рпка за време трајаоа истих.
Рпк за прпдужеое извпђеоа радпва услед неупбишајених и неппвпљних
атмпсферских и климатских прилика ће бити прпдужен за пнај перипд какп тп буде
наведенп у грађевинскпм дневнику пверенпм пд стране Дпбављаша и пргана струшнпг
надзпра Нарушипца.
Угпвпрна казна
Члан 9.
Укпликп Дпбављаша не заврщи радпве у угпвпренпм рпку, дужан је да плати
угпвпрну казну у висини 0,5 0/00 (ппла прпмила) за сваки дан закащоеоа пд укупнп
угпвпрене вреднпсти, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 5% пд
вреднпсти укупнп угпвпрених радпва.
Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг пристанка
Дпбављаша, умаоеоем рашуна.
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Пбавезе извпђаша
Члан 10.
Обавезе Дпбављаша су :
- да пре ппшетка радпва Нарушипцу дпстави рещеое п именпваоу рукпвпдипца
радпва;
- да примеоује све пптребне закпнске и ппдзакпнске прпписе из пбласти
безбеднпсти и здравља на раду, кап и из пбласти защтите живптне средине;
- да радпве изведе у складу са псталим важећим закпнским прпписима;
- да сва пщтећеоа кпја настану на сппменику тпкпм радпва санира п свпм трпщку и
врати сппменик у стаое пре пщтећенпсти;
- да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту, благпвремену исппруку
угпвпренпг материјала и ппреме пптребне за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва;
- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике
Србије, а кпји регулищу пву пбласт;
- да пмпгући врщеое струшнпг надзпра на пбјекту;
- да ппступи пп свим пснпвним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву
изврщенпг надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм
трпщку, изврщи ппправку или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или
уграђенпг материјала или убрзаоа извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу
угпвпрених рпкпва извпђеоа радпва;
- да ппступи пп захтеву Нарушипца за убрзаоем радпва и када није запап у дпцоу у
ппгледу угпвпрених радпва, с тим да трпщкпве пп пвпм пснпву снпси Нарушилац;
- да пбезбеди дпказе п квалитету уграђенпг материјала, пднпснп да гарантује
квалитет изведених радпва и упптребљенпг материјала;
- да истакне градилищну таблу;
- да пре ппшетка радпва дпстави Нарушипцу динамишки план реализације радпва;
- да сав материјал набавља уз сагласнпст надзпрнпг пргана Нарушипца, кап и да му
дпстави на увид и пдпбреое све узпрке материјала;
- да у рпку пд 5 дана приступи птклаоаоу недпстатка, за изведене радпве у
гарантнпм рпку;
- да писменп пбавести Нрушипца п заврщетку угпвпрених радпва и да је спреман за
оихпв квантитативни и квалитативни пријем пд стране Нарушипца;
- да на ппгпдан нашин пбезбеди и шува радпве пд пщтећеоа и унищтеоа дп
примппредаје нарушипцу и
- да изведене радпве преда Нарушипцу.

Пбавезе нарушипца
Члан 11.
Обавезе Нарушипца су:
- да Дпбављаша радпва уведе у ппсап и пмпгући му несметанп извпђеое радпва;
- да Дпбављашу преда сву пптребну дпкументацију за извпђеое радпва;
- да пбезбеди сталан и ефикасан рад пргана струшнпг надзпра;
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- да измири пбавезе према Извпђашу на пснпву угпвпренпг аванса, пднпснп,
привремене ситуације и пкпншане ситуације.
- да пд Дпбављаша прими изведене радпве у складу са пдредбама пвпг Угпвпра.

Гарантни рпк
Члан 12.
Гарантни рпк за изведене радпве изнпси 2 гпдине, рашунајући пд дана
примппредаје изврщених радпва.
За укупан уграђени материјал Дпбављаш мпра да има сертификате квалитета и
атесте кпји се захтевају пп важећим прпписима и мерама за пбјекте те врсте у складу
са прпјектнпм дпкументацијпм и усвпјенпм ппнудпм.
Укпликп нарушилац утврди да упптребљени материјал не пдгпвара
стандардима и технишким прпписима, пн га пдбија и забраоује оегпву упптребу. У
слушају сппра мерпдаван је налаз пвлащћене прганизације за кпнтрплу квалитета.
Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа
материјала.
У слушају да се кпнстатује да је Дпбављаш радпва кпристип неквалитетан
материјал, Нарушилац има правп да тражи да Дпбављаш ппрущи изведене радпве и
да их п свпм трпщку ппнпвп изведе у складу са технишкпм дпкументацијпм и
угпвпреним пдредбама. Укпликп Дпбављаш у пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац
има правп да ангажује другпг Дпбављаша искљушивп на трпщак Дпбављаша пп пвпм
угпвпру.
Ппнуђаш мпра да без накнаде птклпни све евентуалне недпстатке на
радпвима, кпје се упше у гарантнпм рпку, кап и ппсле истека гарантнпг рпка укпликп
пптишу пд скривених.
Члан 13.
Дпбављаш гарантује да ће изврщити све угпвпрене кплишине радпва, а у слушају
да их не исппщтује, сагласан је да надпкнади сву претрпљену щтету кпја услед тпга
настане.
Пдгпвнпрнп лице
Члан 14.
Дпбављаш радпва за пдгпвпрнп лице именује______________________.

Струшни надзпр
Члан 15.
Струшни надзпр угпвпрених радпва врщи Надзпрни прган нарушипца и има
права и пвлащћеоа кпја су наведена у Закпну п планираоу и изградои, а дужан је да
се придржава и правила кпнзерватпрске струке кап и да примеоује пдгпварајуће
шланпве Закпна п културним дпбрима.
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Пстале пбавезе Нарушипца и Дпбављаша
Члан 16.
Дпбављаш ће пбавестити Нарушипца п заврщетку угпвпрених радпва
уписиваоем у грађевински дневник.
Примппредаја и кпнашни пбрашун изведених радпва врщи заједнишка кпмисија
кпју шине пвлащћени представници Дпбављаша и Нарушипца.
Преузимаое се врщи уз записник, пд стране заједнишке кпмисије, најкасније у
рпку пд 15 дана пд дана заврщетка радпва.
Грещке, пднпснп недпстатке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или
приликпм преузимаоа и предаје радпва, извпђаш мпра да птклпни без пдугпвлашеоа.
Укпликп те недпстатке Ивпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд 5 дана и акп их не
птклпни у сппразумнп утврђенпм рпку са дпдаткпм свих трпщкпва кпје је претрпеп
Нарушилац, пн ће радпве уступити другпм извпђашу на рашун Дпбављаша радпва.
Евентуалнп уступаое птклаоаоа недпстатака другпм извпђашу Нарушилац ће
ушинити пп тржищним ценама и у складу са правним стандардпм п пажои дпбрпг
привредника.
Кпнашни пбрашун се исппставља истпвременп са записникпм п примппредаји
радпва, али не касније пд 15 дана пд дана заврщетка радпва. У кпнашнпм пбрашуну
пбрашунате су све кпнашне пбавезе између Дпбављаша и нарушипца.
Члан 17.
Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп Овпм угпвпру утврдиће се на бази
кплишина стварнп изведених радпва уписаних у грађевинскпј коизи и пверених пд
стране надзпрнпг пргана Нарушипца и усвпјених јединишних цена из ппнуде кпје су
фиксне и непрпменљиве.
Кпнашним пбрашунпм се пбухватају сви радпви изведени на пснпву пвпг
Угпвпра.
Акп Нарушилац без пправданпг разлпга пдбије ушещће у кпнашнпм пбрашуну или
пдугпвлаши са свпјим ушещћем у изради пбрашуна, Дпбављаш мпже да изврщи
пбрашун и да п тпме пбавести Нарушипца. Овп правп има и Нарушилац.
Сваки пд угпвараша снпси трпщкпве свпг ушещћа у изради кпнашнпг пбрашуна.
Члан 18.
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп на
пснпву грађевинскпг дневника утврди да Дпбављаш радпва у тпку реализације пвпг
Угпвпра касни дуже пд 15 (петнаест) радних дана.
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп у тпку
реализације пвпг Угпвпра пд стране надзпрнпг пргана нарушипца радпва кпнстатује
да изврщени радпви непдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и
квалитету наведенпм у ппнуди Дпбављаша радпва, а Дпбављаш није ппступип пп
примедби надзпрнпг пргана.
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Укпликп дпђе дп раскида Угпвпра пре заврщетка свих радпва шије је извпђеое билп
предмет пвпг Угпвпра, заједнишка кпмисија ће сашинити Записник п дп тада стварнп
изведеним радпвима и оихпвпј вреднпсти у складу са пвим Угпвпрпм.
Заврщне пдредбе
Члан 19.
За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп, важе пдредбе Ппсебних
грађевинских узанси, Закпна п планираоу и изградои и Закпна п пблигаципним
пднпсима.
Члан 20.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп. Укпликп не дпђе
дп сппразума, надлежан је Привредени суд у Бепграду.
Члан 21.
Овај угпвпр ступа на снагу кад га пптпищу пбе угпвпрне стране.
Члан 22.
Овај Угпвпр састављен је у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих, Нарушилац
прпјекта дпбија 2 (два) примерка и Извпђаш радпва 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ РАДОВА
__________________

ПРЕДСЕДНИК ГО БАРАЈЕВО
_______________________
Слпбпдан Адампвић
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X ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Пбразац бр.10

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде,
какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп
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XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Пбразац бр.11

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти – Рекпнструкција и кпнзервација Сппмен
шесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини, бр. VIII-02-404-106/2017, ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм
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XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ППНУЂАЧА И ППТВРДА
ИНВЕСТИТПРА/НАРУЧИПЦА ЗА РЕФЕРНЦУ
Пбразац бр. 12
За перипд пд претхпдних 8 (псам) гпдина пре дана птвараоа ппнуда.
Назив
Вреднпст
Назив
Назив извпђача
Лице за
радпва/предмет
изведених радпва
инвеститпра
радпва
кпнтакт и брпј
угпвпра
(без ПДВ-а)
радпва
(ппнуђача/члан
телефпна
заједничке
ппнуде)

Свака
референтна
набавка
мпра
бити
дпкументпвана
пптврдпм
нарушипца/инвеститпра (пригинал) на пбрасцу пптврде кпја је дата у Кпнкурснпј
дпкументацији, кппијпм угпвпра, реализпванпм или пкпншанпм ситуацијпм.
У референтнпј листи пбавезнп навести лице за кпнтакт и телефпнске брпјеве кпд
назнашених нарушилаца.
Местп и датум
______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________
/пптпис пвлащћенпг лица/

Наппмена:
У случају заједничке ппнуде пбразац пптписује и пверава впдећи члан-нпсилац ппсла.
Пп пптреби пбразац кппирати.
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ППТВРДА П ИЗВЕДЕНИМ РАДПВИМА ЗА РЕФЕРЕНЦУ
Пбразац бр.13
ПОСЛОВНО ИМЕ
НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА:________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________________
ПИБ:____________________________________________________________________

ППТВРДА
П ИЗВЕДЕНИМ РАДПВИМА
Овим пптврђујемп да је (ппслпвнп име ппнуђаша, адреса) ______________________
____________________________________ из __________________________________
а) сампсталнп;
б) кап ушесник заједнишке ппнуде;
в) кап ппдизвпђаш;
(запкружити једну пд 3 ппције)
за пптребе Нарушипца/инвестптпра квалитетнп и у угпвпренпм рпку извпдип
грађевинске
и
грађевиснкп-занатске
радпве
са
називпм___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Гпдина извпђеоа радпва је: ________________________________________________
Ова пптврда се издаје на захтев Ппнуђаша
________________________________________
Ради ушещћа у ппступку дпделе угпвпра у јавнпј набавци радпва – Рекпнструкција и
кпнзервација сппмен шесме палим ратницима 1914-1918 у Бељини, Градска ппщтина
Барајевп , брпј VIII-02-404-106/2017, за пптребе Нарушипца – Градска ппщтина
Барајевп, ул. Светпсавска бр.4 Барајевп и у друге сврхе се не мпже кпристити.
Да су ппдаци ташни свпјим пптписпм пптврђује:
Датум :____________

Пптпис пвлащћенпг лица Нарушипца/Инвеститпр
________________________________

Наппмена: Образац пптврде кппирати у пптребнпм брпју примерака.

Конкурсна документација-ЈНМВ бр.VIII-02-404-106/2017

45/49

XIII ПРИЛПГ УЗ КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ

-Сагласнпст на извпђеое радпва на рекпнструкцији и кпнзервацији Сппмен
чесме Палим ратницима 1914-1918 у Бељини (ЈАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ
СРБИЈЕ) бр.956-7842/17-3 пд 19.07.2017.гпд.
- Сагласнпст ЗАВПДА ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕГРАДА бр.
Р-298/17 пд 01.02.2017.гпд.
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