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На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“ бр.29/13) конкурсна
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПРЕДМЕТ
Наручилац позива заинтересоване понуђаче да поднесу своје писане понуде за
набавку радова на поправци крова зграде Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду.
2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију као и сва упутства,
обрасце, услове уговора и техничку спецификацију. Уколико Понуђач не достави све
тражене податке, не испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване
конкурсном документацијом или достави понуду која према својој суштини не одговара
конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде.
3. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Потенцијални Понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези конкурсне
документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да се обрати
Наручиоцу у писаном облику на адресу Наручиоца: Центар за социјални рад „Шид“ у
Шиду, ул. Лазе Костића бр. 1, 22240 Шид или mail-ом : centarsid@gmail.com.
Особа за контакт: Никола Вукић
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити Наручиоцу
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на захтев
заинтересованом лицу доставити одговор у писаном облику или путем mail-а у року од
3 дана од дана пријема захтева, а истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки.
4. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања, измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуде, Наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки
5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин,
те тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених
информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
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Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.
6. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Важност понуде мора бити 60 дана од дана отварања понуда.
7. ПОДИЗВОЂАЧИ
У случају да Понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће заокружити
опцију „са подизвођачем“. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1 . до 4. овог Закона.
Ако Понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача мора поднети:
- образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама, „Образац број 1“
- образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације, „Образац број 2 “
- попуњен образац "Подаци о подизвођачу" ( Образац број 3 )
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу без
обзира на број подизвођача.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој
другој понуди.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде ће
заокружити опцију „као група понуђача“.
Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке о члану групе који је носилац посла, Понуђачу који ће
потписати уговор, дати средства обезбеђења, издати рачун и рачун на који ће бити
извршено плаћање, као и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Сваки Понуђач из групе понуђача мора доставити:
- образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама, „Образац број 1“
- образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације, „Образац број 2“
-попуњен образац "Подаци о члану групе понуђача" за сваког члана групе понуђача
(Образац број 3 )
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити
као члан групе понуђача.
Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је фотокопирање конкурсне
документације ради уношења података чланова групе понуђача.
Понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.
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9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или
путем поште у затвореној коверти, на адресу: Центар за социјални рад „Шид“ Шид, ул.
Лазе Костића бр. 1, 22240 Шид, са назнаком: „Не отварај - Понуда за радове на
поправци крова зграде ЦСР „Шид“ у Шиду, јавна набавка број 551.65-1/2, до 20.10.2014.
године до 10,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније до 20.10.2014. године до 10,00 часова. Неблаговремене понуде неће се
разматрати.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу Понуђача.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити
важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом на свакој страни.
10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено и никакав предлог у том
погледу неће бити разматран.
11. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока за
подношење понуда, а измена или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека
рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за
подношење понуда.
12. ДАВАЊЕ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДАМА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледању, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид
код извођача, односно његовог подизвођача).
Захтеви за објашњење као и одговори на исте ће бити достављени у писаном
облику и неће се тражити, нудити или дозволити никакве промене у цени или садржају
понуде, сем ако се не захтева потврда исправке рачунских грешака које је
Наручилац уочио приликом разматрања понуда.
13. ЈЕЗИК
Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду мора бити на српском
језику.
14. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде ове конкурсне документације
 образац Изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама, „Образац број 1“, попуњава, потписује и оверава понуђач и
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подизвођачи, односно понуђач из групе понуђача, уколико понуђач не наступа
самостално
Попуњена, потписана и оверена Изјава - „Образац број 2“, попуњава, потписује
и оверава понуђач и подизвођачи односно понуђач из групе понуђача, уколико
понуђач не наступа самостално
Попуњен, потписан и оверен Образац Подаци о подизвођачу – понуђачу из групе
понуђача – „Образац број 3“, ако наступа са подизвођачем или групом понуђача
Попуњен, потписан и оверен Модел уговора у коме морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно понуђач и сви подизвођачи, уколико
понуђач не наступа самостално
Споразум о заједничкој понуди, уколико група понуђача подноси заједничку
понуду
Изјава о независној понуди „Образац број 4“
Изјава о поштовању прописа о заштити животне средине, заштити на раду, и
запошљавању, „Образац број 5“
Изјава о поседовању пословног капацитета-Списак изведених радова „Образац
број 6“
Изјава о поседовању техничке опреме „Образац број 7“
Образац понуде „Образац број 8“
Образац структуре цене „Образац број 9“
Образац трошкова припреме понуде „Образац број 10“.
Остали докази предвиђени упутством о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке.
15. ВАЛУТА
Цену треба навести у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
16. НАЧИН ПЛАЋАЊА
 Плаћање ће се извршити најкасније у року од 45 дана од пријема
привремене,односно окончане ситуације испостављене на основу стварно
извршених радова.

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума
„најнижа понуђена цена“. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, уговор ће се доделити Понуђачу који понуди краћи рок за извршење
радова на изградњи пешачких стаза.
18. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда извршиће се 20.10.2014. године у просторијама Центра
за социјални рад „Шид“ у Шиду Лазе Костића бр.1 са почетком у 12 часова.
Представник Понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз писмено
овлашћење издато од стране тог Понуђача.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана од дана
отварања понуда.
Неблаговремено достављене понуде се неће отварати, него ће се неотворене
вратити понуђачу.
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Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од
дана окончања поступка јавног отварања понуда, односно одмах присутним
понуђачима.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року од три дана од дана доношења Одлуке о додели уговора
исту доставити свим понуђачима.
19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може поднети Понуђач односно свако заинтересовано
лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци, у складу са одредбама
члана 148 до 156. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, на рачун број:840-742221843-57, по
моделу 97 са позивом на број 50-016, шифра плаћања 153, сврха уплате: републичка
административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.
Пре уплате извршити проверу наведеног рачуна због евентуалних измена.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема Захтева за
заштиту права Понуђача.
21.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани Понуђач је дужан да закључи уговор са Наручиоцем у року од осам
дана од дана протека рока за улагање захтева за заштиту права. У случају одустајања
или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи
уговор о набавци са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно
лице понуђача, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
22.РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈЕГ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД УГОВОРА
Наручилац задржава право да:

-

обустави поступак у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), а испуњеност наведених услова, Понуђач
доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. истог Закона.
1) Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама (Образац 1),потписан од стране Понуђача.
2) Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако он и његов законски заступник
нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ: Образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама (Образац 1),потписан од стране Понуђача.
3) Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда.
Доказ: Образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама (Образац 1),потписан од стране Понуђача.
4) Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако је измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
Доказ: Образац изјаве о испуњености обавезних услова утврђених Законом о јавним
набавкама (Образац 1),потписан од стране Понуђача.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 76.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), понуђач доказује достављањем
доказа уз понуду из члана 77. истог Закона.
5)Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако располаже неопходним
пословним капацитетом - да је успешно и квалитетно извео радове на сличним
објектима, и то да у периоду од 2010. до дана објављивања јавног позива за
подношење понуда.
Доказ: Списак изведених радова на сличним објектима са вредностима изведених
радова и наручиоцима у периоду од 2010. године до дана објављивања јавног
позива за подношење понуда, потписана од стране Понуђача.
6)Услов: Право на учешће у поступку има Понуђач ако поседује техничке капацитете
за извођење радова који су предмет јавне набавке.
Доказ: Изјава о поседовању техничке опреме, која ће бити на располагању за све
време извођења радова који су предмет ове јавне набавке, потписана од стране
Понуђача.

7)Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом – да има најмање једног
запосленог стручног радника архитектонско-грађевинске струке који поседују важећу
лиценцу одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње коју издаје
Инжењерска комора Србије.
Доказ: Фотокопија Лиценце одговорног извођача радова
(400,401,410,411,412,413,414,800,довољна је једна од набројаних лиценци) и Потврда
инжењерске коморе Србије којом се доказује да му лиценца није одузета.
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

Назив и седиште Понуђача:___________________________________________
Образац бр. 1
Адреса седишта Понуђача :___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број :_______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ):__________________________________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да је ___________________________________________________,
( назив правног лица)
у складу са важећим законским прописима, регистровано за обављање делатности која
је предмет ове јавне набавке, да понуђач 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 и кривично дело преваре, да му није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуде и да је исто измирило све доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има
седиште на њеној територији.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из
групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
У _________________
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
Дана:______________
М.П.

Потпис овлашћеног лица

________________________

Образац бр.2

Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА

Понуђач_______________________________________________________
изјављује да у потпуности прихвата све услове наведене у Позиву за подношење
понуда и Конкурсној документацији Наручиоца за набавку радова на поправци крова
зграде ЦСР „Шид“ у Шиду.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или са понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из
групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
У _______________________
Дана ____________________
М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________

Образац бр.3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ИЛИ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив подизвођача/ понуђач из групе понуђача ________________________
Адреса седишта подизвођача/понуђач из групе понуђача ________________
________________________________________________________________
Матични број _____________________________________________________
Шифра делатности _______________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ ) _______________________________
Број рачуна и банка код које се води:
________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Име и презиме овлашћеног лица ( потписник уговора ):
________________________________________________________________
НАПОМЕНА: За подизвођаче или понуђача из групе понуђача дозвољено је копирање
овог обрасца.
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

У _______________________
Дана ____________________
М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Образац бр.4
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач_______________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да је у поступку јавне
набавке радова на поправци крова зграде ЦСР у Шиду ,дао независну понуду.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из
групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

У _______________________
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

Дана ____________________
М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________

Образац бр.5
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА
Понуђач_______________________________________________________
изјављује да је у поступку јавне набавке радова на поправци крова зграде ЦСР „Шид“
у Шиду , поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из
групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

У _______________________
Дана ____________________
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________

Образац бр.6

Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујемо да за предметну јавну набавку поседујемо неопходни пословни капацитет
иа смо изводили радове на сличним објектима.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке који су изведени у периоду од 2010.
године до дана објављивања Позива за подношење понуда:

Наручилац

Период
извођења
радова

Вредност
изведених
радова (без
ПДВ-а)
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Врста радова

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

__________________________
(овлашћено лице понуђача)

Место и датум: ___________________
(М.П.)

НАПОМЕНА: У случају више података образац фотокопирати.

Образац бр.7

Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за
предметну јавну набавку поседујемо следећу техничку опрему:
1. ______________________________________________________, ком ______
2. ______________________________________________________, ком ______
3. ______________________________________________________, ком ______
4. ______________________________________________________, ком ______
5. ______________________________________________________, ком ______
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су
предмет ове јавне набавке.

__________________________
(овлашћено лице понуђача)

Место и датум: ___________________
(М.П.)

НАПОМЕНА: У случају више података образац фотокопирати.

Образац бр.8
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив Понуђача :____________________________________________________
Седиште Понуђача : _________________________________________________
Адреса седишта Понуђача : ___________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности : _________________________________________________
Порески идент. број (ПИБ) : ___________________________________________
Понуђач наступа:
а) самостално
б) са подизвођачем, у висини од _____% , укупне вредности набавке поверене
подизвођачу
в) као група понуђача
( заокружити једну од понуђених опција )
Број рачуна и банка код које се води: __________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Име и презиме овлашћеног лица ( потписник уговора ):
___________________________________________________________________
ДАТУМ И БРОЈ ПОНУДЕ:
ПРЕДМЕТ:
Шиду

_________________________________________

Понуда за набавку радова на одржавању атмосферске канализације у

УСЛОВИ ПОНУДЕ:
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Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
 Понуђена цена радова на одржавању атмосферске канализације у Шиду, по
техничкој спецификацији Наручиоца, износи _________________ динара без
ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
 Рок за извршење радова је ______ дана (рок за извршење радова не може бити
дужи од 30 радних дана од дана увођења у посао).
 Плаћање ће се извршити најкасније у року од 45 дана од дана пријема,
привремених , односно окончане ситуације испостављене на основу стварно
извршених радова.
У _________________
Дана:______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ ШИД

Модел уговора
(Модел уговора мора да попуни,
овери печатом и потпише
одговорно лице понуђача)

Број:
Датум, __.___.2014. године
Шид, Лазе Костића бр.1

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Радови на поправци крова зграде
Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду
Закључен у Шиду дана __.___.2014. године између:
1. Центра за социјални рад „Шид“, Шид, ул. Лазе Костића бр. 1, кога заступа директор
Драгана Шинка (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100929273, матични број 08133581,
са једне стране и
2.
________________________________________________________, које заступа
______________________ (у даљем тексту: Извођач), ПИБ _______________, матични
број ______________________, с друге стране.
Уговорне стране су сагласне у следећем:
Члан 1.
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ
Предмет уговора су радови на поправци крова зграде Центра за социјални рад
„Шид“ у Шиду у ул.Лазе Костића бр.1, на основу спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности радова, број _________________, а у свему у складу са техничком
спецификацијом и ценама према обрасцу прихваћене понуде број ___________ од
__.__.2013. године, а који су саставни део овог Уговора.
Предмет уговора Извођач ће реализовати у сарадњи са (навести назив
подизвођача/извођача у заједничкој понуди, назив, адресу и име особе овлашћене за
заступање као и који део уговора се поверава истим).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена за радове из члана 1.
овог
Уговора
износи
_______________
динара
без
ПДВ-а,
односно
___________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорене јединичне цене су фиксне и не ногу се мењати.
Коначна цена изведених радова утврдити ће се на основу стварно изведених
количина уписаних и оверених од стране одговорног извођача радова и надзорног
органа у грађевинској књизи и једничних цена из усвојене понуде понуђача.
Наручилац се обавезује да извршене радове плати најкасније у року од 45 дана
од дана пријема привремене,односно окончане ситуације која мора да садржи цену без
ПДВ-а за извршене радове у складу са прихваћеном понудом и укупну цену са ПДВ-ом.
Прилог окончане ситуације су Листови грађевинске књиге оверени од стране
одговорног извођача радова и надзорног органа.
Исплата ће бити извршена на рачун Извођача бр. _____________________,
банка____________________ .
Члан 3.
Рок за извршење радова је ______ радних дана од дана увођења у посао.
Наручилац има право на наплату пенала у висини 0,2 % ( 2‰ ) од вредности радова за
сваки дан прекорачења рока за извршење радова, стим да укупна вредност
наплаћених пенала не прелази 5 % уговорене вредности овог уговора.
Члан 4.
Извођач је дужан да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према
важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.
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Извођач је дужан да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и
благовремену испоруку материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова.
Извођач ће испунити и све друге обавезе које овим уговором нису посебно
дефинисане,а неопходне су за извођење радова на објекту уз обавезну писмену
сагласност Наручиоца.
Извођач је дужан да по завршетку радова Наручиоцу преда сву документацију
потребну за одржавање уграђене опреме на објекту.
Члан 5.
Наручилац је дужан да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано
изођење радова.
Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног
надзора.
Наручилац је дужан да од Извођача прими изведене радове у складу са
одредбама овог уговора.
Члан 6.
Гарантни рок за изведене радове износи 2 године .
Гарантни рок за радове почиње да тече од дана техничкох пријема објекта, а за
материјал од дана уградње.
Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке и
грешке који су настали његовом кривицом. Извођач је дужан исте отклонити најкасније
у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.
Наручилац је овлаштен да за отклањање недостатака ангажује друго правно
лице,предузетника или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације
обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не
дође, надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Извођач.
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НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

__________________________

_________________________

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Квалитет
Радови која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном
документацијом.
2. Место, начин и рок извођења радова
Место извођења радова је зграда Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду у
ул.Лазе Костића бр.1, а према плану и динамици коју ће одредити Наручилац радова и
о томе благовремено обавестити Понуђача.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује надзорни орган и о томе писмено извести извођача радова.
Рок завршетка радова је највише 30 радних дана од дана увођења извођача у
посао.
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да пре почетка извођења радова
изврши неопходе провере димензија на лицу места.
Понуђач је дужан да по завршетку радова очисти градилиште од шута и одвезе
на градску депонију.
Радови који су предмет јавне набавке могу се на захтев Наручиоца изводити и
ван радног времена, викендом или празником.
3. Гаранција
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Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је минимално 24 месеца од
записничке примопредаје радова.
4. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор има обавезу да након потписивања уговора
достави списак запослених радника, који ће радити на пословима који су предмет јавне
набавке, као и возила која ће користити, ради безбедносне провере од надлежног МУПа Србије;
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички консататовати обим изведених радова и
уграђеног материјала.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
изведених радова, односно уграђеног материјала, Понуђач мора исте
отклонити најкасније у року од два дана, од дана сачињавања Записника о
рекламацији, односно дужан је да уграђени материјал замени новим у
противном наручилац задржава право да раскине уговор.

Образац бр.9

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Понуђач попуњава све ставке из обрасца понуде
као и укупну цену, без ПДВ-a.

Р.бр.

Врста и опис радова

1

2

I

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена

Укупно
(5x6)

5

6

7

3

РУШЕЊЕ
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Јед.
мере

Р.бр.

Врста и опис радова

1

2

1.

Скидање постојећег кровног
покривача и летви 3/5 и 5/8 са
утоваром и одвозом на депонију до 3
км. Обрачунато по м2 косе пројекције
крова

2.

Рушење постојећих димњака иознад
таванице са утоваром и одвозом на
депонију, обрачунато по ком.

3.

Количина

Јединична
цена

Укупно
(5x6)

5

6

7

3

Скидање старих хоризонталних и
вертикалних олука са утоваром и
одвозом на депонију до 3 км.
Обрачунато по дужном м.

М2

310

Ком.

6

м

55

СВЕГА РАДОВИ НА РУШЕЊУ :
II

1.

2.

3.

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Нивелација равни постојеће кровне
конструкције са делимичном
поправком

Измена оштећених елемената кровне
конструкције

М2

310

М3

1

М2

310

Набавка и постављање летви 5/8 цм

4.
Набавка, израда и постављање
кровног покривача од еличног
пластифицираног трапезастог лима
са филцом у боји по избору
наручиоца.

310
М2
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Р.бр.

Врста и опис радова

1

2

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена

Укупно
(5x6)

5

6

7

3

Набавка и постављање “дихтунга” на
стрехи и слемену крова ради
спречавања упада инсеката и снега
5.
6.

III

Набавка и постављање снегобрана на
лименом покривачу
СВЕГА КРОВОПОКРИВАЧКИ
РАДОВИ

36

М

36

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка и постављање
термоизолације дела таванице од
стаклене вуне Д=20цм са ПВЦ
фолијом

2.

Постављање заштити преко
термоизолације од ПВЦ фолије и
ОСБ плоча Д=15 мм
________________________________
СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

IV

М

М2
30

30
М2

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка, израда и монтажа
хоризонталних и вертикалних олука

М

56

2.

Набавка, израда и монтажа
слемењака

М

18

3.

Набавка, израда и монтажа ивичних
ветер ласјни на забатима развијене
ширине до 0,4 м
_______________________________
СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ

М

32

:

Страна 24 од 27

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА ЗГРАДЕ ЦСР „ШИД“ У ШИДУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I.

РУШЕЊЕ.....................................

II .

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ.....

III.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ...........................

___________________ дин.
___________________ дин.
.___________________дин.

IV. ЛИМАРСКИ РАДОВИ ................................. ____________________дин.
__________________________________________________________________
УКУПНО: .................................................._________________________ дин.
ПДВ (20 %) : ..............................................._________________________ дин.
___________________________________________________________________________
УКУПНО: ................................................._________________________ дин.

Напомена:Обрачун количина ће се извршити према стварно изведеним радовима

Место ________________

М.П.
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____________________________
(овлашћено лице понуђача)
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Датум ________________

Образац бр. 10
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________
Трошкови припреме понуде
Рб.

Врста трошкова

Износ
(у динарима)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из
разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

_______________________
Дана ____________________
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М. П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________
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