ГРАД ЛОЗНИЦА – ГРАДСКА УПРАВА
Лозница, Ул. Карађорђева бр. 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕКУЋЕМ
ОДРЖАВАЊУ МУЗЕЈА ЈАДРА – ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ И
ОСАВРЕМЕЊАВАЊУ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
ЈН 53/2019

Август 2019. године

1

На основу чл. 32. и 61. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр.
86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-53-1051/2019-IIIı-1 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 404-53-1051/2019-IIIı-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
МУЗЕЈА ЈАДРА – ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊАВАЊУ СТАЛНЕ
ПОСТАВКЕброј ЈН 53/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

1
2

3

4

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

10

5

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

6

Обрасци који чине саставни део понуде

25

7

Модел уговора

36

3

4

Конкурсна документација има 88 страна
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Град Лозница –Градска управа - ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница
Интернет адреса наручиоца: www.loznica.rs ПИБ 101196408 , матични број 07169981, рачун

број 840-33640-88 (у даљем тексту: Наручилац).
Интернет адреса Наручиоца: www.loznica.rs
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број 53/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 53/2019 је : Радови на инвестиционо-текућем одржавању
музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке
Шифра ОРН:
45421000 столарски радови и уградња столарије.
4500000 – Грађевински радови и 45233261- Радови на изградњи пешачких надвожњака.
ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке број 53/2019 спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
КОНТАКТ
Лице за контакт: Слађана Томићевић
Имејл stomicevic@loznica.rs
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II . ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
(ТЕХНИЧКИ ОПИС)
ОПШТИ ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:
Зграда Музеја Јадра је изграђена 1903. године. Предметни објекат, познат као
зграда „Стара апотека“ у Лозници, проглашен је спомеником културе Одлуком
СО Лозница бр 06-54/86 од 08. 12 1986.године. Зидан је у класичном систему
градње са масивним носећим зидовима и дрвеном међуспратном и таванском
констукцијом. Кровни покривач је већим делом бибер цреп и једним делом
равни део крова који је опшивен лимом.
Објекат се састоји из подрума, приземља, спрата и поткровља.
Спољашња и унутрашња столарија је дрвена, делимично застакљена равним
стаклом.
Након скидања постојеће столарије потребно је заменити са новим
елементима, прозорима и вратима. Искључиво од чамовог дрвета прве класе
као и постојећа у свему према узорцима столарије која се скине са објекта. Дрво
мора бити прве класе, застаклити равним стаклом 4мм и елементе снабдети
потребним оковима за употребу. Бојење извести уљаном мат бојом у два слоја
у тону и боји које одреде стручни сарадници Завода за заштиту споменика
културе Ваљево.
Радове на електроенергетској инсталацији извести пажљиво, водећи рачуна о
осталим инсталацијама и електроматеријалу који се демонтира. Водити рачуна
о простору и инвентару где се изводе радови, односно да се радови изведу са
шро мање прашине по околину и са редовним чишћењем и одвожењем шута и
демонираног материјала на место где одреди инвеститор.
Сва евентална оштећења у простору и на другим инсталацијама поправити и
довести најмање у првобитно стање.
У свакој позицији где је то потребно а није другачије наглашено, подразумева
се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим
осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру и предрачуну
радова и техничком опису.
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Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у
потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова.
Сав употребљен материјал мора бити првокласног квалитета и да одговара
SRPS стандардима.
Вишкови радова: Евентуалне вишкове радова изабрани извођач може да
изведе тек по прибављању сагласности наручиоца.
Рекламација: Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да
неки од изведених радова има недостатке у квалитету или очигледне грешке,
извођач је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом
трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.
Рок окончања радова не може бити дужи од 60 (шездесетдесет) календарских
дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Гарантни рок не може бити краћи од 3 (три) године од дана примопредаје
изведених радова.
Период важења уговора. Уговор о јавној набвци се закључује до испуњења
свих обавеза уговорних страна.
Пожељно је да понуђачи обиђу локацију на којој треба да се изводе
радови, који су предмет конкурсне документације, ради непосредног
увида и прибављања неопходних информација, а у циљу сачињавања
одговарајуће и прихватљиве понуде.
_______________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: понуђач својим потписом потврђује да је упознат са техничком
спецификацијом за предмет набавке.
1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Р.б
р.

Опис позиције

Јед. мере Колич
ина
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01.

02.

03.

04.

05.

Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елементе урадити на основу
цртежа, а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из
Ваљева.Димензије су: 117х217цм. Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елементе урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су: 210х333цм. Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из
Ваљева.Димензије су: 117х287цм.Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из
Ваљева.Димензије су: Ø 82цм Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елементе урадити на основу
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цртежа а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су 94х93цм. Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4mm. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постјећим прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су 87х69цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе.
Застаклити равним стаклом 4мм. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постојећим прозорима. Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту финкцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су63х217цм Обрачун по ком
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе .
Застаклити равним стаклом 4мм. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постојећим прозорима. Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спољашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су: 194х203цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од чамовине I класе .
Застаклити равним стаклом 4мм. Елемент урадити на основу
цртежа а украсе урадити према постојећим прозорима. Прозоре
опремити потребним механизмом за отварање који морају имати
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исту функцију отварања као и постојећи механизми. Ова позиција
обухвата скидање старе столарије, израду нове столарије,
поправке унутрашњих и спољашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на новим шпалетнама.
Припрема за бојење као и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту споменика културе из Ваљева.
Димензије су: 125х203цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда врата од храста I класе. Застаклити ком
равним стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим вратима.Врата опремити потребним механизмом за
отварање са 4 шарки, кваком и сигурносним цилиндром. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије и одвоз на депонију до
6км, израду нове столарије, поправке унутрашњих и спљашњих
шпалетни после уграђивања нове столарије као и молерске радове
на новим шпалетнама. Припрема за бојење као и бојење урадити
два пута у боји и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије су:118х210 +82 цм.
Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда врата од храста I класе. Застаклити ком
равним стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим вратима.Врата опремити потребним механизмом за
отварање са 5 шарки, кваком и сигурносним цилиндром. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије и одвоз на депонију до
6км, израду нове столарије, поправке унутрашњих и спљашњих
шпалетни после уграђивања нове столарије као и молерске радове
на новим шпалетнама. Припрема за бојење као и бојење урадити
два пута у боји и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије су:271х220+57 цм.
Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда врата од храста I класе. Застаклити ком
равним стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим вратима.Врата опремити потребним механизмом за
отварање са 4 шарки, кваком и сигурносним цилиндром. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије и одвоз на депонију до
6км, израду нове столарије, поправке унутрашњих и спљашњих
шпалетни после уграђивања нове столарије као и молерске радове
на новим шпалетнама. Припрема за бојење као и бојење урадити
два пута у боји и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије су:198х217+148 цм.
Обрачун по комаду

1

1

1

2. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Скидање старих, набавка материјала и М2
уградња нових солбанака развијене

36
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ширине 30цм. Солбанке урадити од
поцинкованог бојеног пластифицираног
лима дебљине 0,6мм. Боја и тон према
боји столарије. Шут утоварити и одвести
на депонију до 6км. Обрачун по м2

3. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Ред Опис предмета
бр.
1
НАПОЈНИ КАБЛОВИ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ
1.1. GMRO орман – приземље
Демонтажа све постојеће опрема у десном разводном
делу разводног ормана, поправка боје и оштећења на
лиму и набавка, испорука и монтажа нове опреме
према једнополној шеми. Сви аутоматски осигурачи
предвиђени за уградњу у разводни орман су
карактеристике B. Сва опрема уграђена у орман мора
бити предвиђена за струју кратког споја од 6кА. У
GMRO уградити следећу опрему према једнополној
шеми:
NN прекидач 125/r63A са напонском шпулом
FID струјна заштитна склопка 63/0,5А
Једнополни аутоматски осигурач 6А
Једнополни аутоматски осигурач 10А
Једнополни аутоматски осигурач 16А
Једнополни аутоматски осигурач 25А
Једнополни аутоматски осигурач 32А
Гребенасти прекидач GS 16-10 U
Бакарне сабирнице 100А – Ecu (15h3)mm

Јединиц Коли
чина
а мере

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
компле
т
PVC каналице, пертинакс заштита, струјне редне комлет
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н шина, проводници за
шемирање, шрафовска роба, самолепиве налепнице и
остали материјал потребан за шемирање и
обележаваље ормана.

1
1
1
6
8
3
6
3
1

Све комплет испоручено, монтирано, повезано, компле
испитано и пуштено под напон
т

1

1

9

1.2. RO SPR – спрат
Демонтажа све постојеће опреме из разводног ормана,
поправка боје и оштећења на лиму и набавка, испорука
и монтажа нове опреме према једнополној шеми. Сви
аутоматски осигурачи предвиђени за уградњу у
разводни орман су карактеристике B. Сва опрема
уграђена у орман мора бити предвиђена за струју
кратког споја од 6кА. У RO SPR уградити следећу
опрему према једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 40-10U
ФИД струјна заштитна склопка 40/03А
Једнополни аутоматски осигурач 6А
Једнополни аутоматски осигурач 10А
Једнополни аутоматски осигурач 16А
Гребенати прекидача GS 16-10 U
Бакарне сабирнице 100А – Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс заштита, струјне редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н шина, проводници за
шемирање, шрафовска роба, самолепиве налепнице и
остали материјал потребан за шемирање и
обележавање ормана.
Све комплет испоручено, монтирано, повезано,
испитано и пуштено под напон
1.3. RО PОТ- поткровље
Демонтажа све постојеће опреме из разводног ормана,
поправка боје и оштећења на лиму и набавка, испорука
и монтажа нове опреме према једнополној шеми. Сви
аутоматски осигурачи предвиђени за уградњу у
разводни орман су карактеристике B. Сва опрема
уграђена у орман мора бити предвиђена за струју
кратког споја од 6кА. У RO ПОТ уградити следећу
опрему према једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 40-10U
ФИД струјна заштитна склопка 40/03А
Једнополни аутоматски осигурач 6А
Једнополни аутоматски осигурач 10А
Једнополни аутоматски осигурач 16А
Реле асиметрије фаза
Контактор CN 10, 230V

ком
ком
ком
ком
ком
ком
компл.
Компл.

1
1
1
6
8
6
1
1

Компл.

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

1
1
1
4
8
1
1
10

Бакарне сабирнице 100А – Еcu (15х3)мм
Компл.
PVC каналице, пертинакс заштита, струјне редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н шина, проводници за
шемирање, шрафовска роба, самолепиве налепнице и
остали материјал потребан за шемирање и
обележавање ормана.
Све копмплет испоручено, монтирано, повезано, Компл.
испитано и пуштено под напон.
1.4. RO POD - подрум
Демонтажа све постојеће опреме из разводног ормана,
поправка боје и оштећења на лиму и набавка, испорука
и монтажа нове опреме према једнополној шеми. Сви
аутоматски осигурачи предвиђени за уградњу у
разводни орман су карактеристике B. Сва опрема
уграђена у орман мора бити предвиђена за струју
кратког споја од 6кА. У RO POD уградити следећу
опрему према једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 25-10U
ФИД струјна заштитна склопка 40/03А
Једнополни аутоматски осигурач 6А
Једнополни аутоматски осигурач 10А
Једнополни аутоматски осигурач 16А
Бакарне сабирнице 100А – Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс заштита, струјен редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н шина, проводници за
шемирање, шрафовска роба, самолепиве налепнице и
остали материјал потребан за шемирање и
обележавање ормана.
Све комплет испоручено, монтирано, повезано,
испитано и пуштено под напон.

1

1

Ком
ком
ком
ком
ком
компл.

1
1
1
2
6
1

компл.

1

Ком

1.5. RO KOT - котларница
Демонтажа све постојеће опреме из разводног ормана,
поправка боје и оштећења на лиму и набавка, испорука
и монтажа нове опреме према једнополној шеми. Сви
аутоматски осигурачи предвиђени за уградњу у
разводни орман су карактеристике B. Сва опрема
уграђена у орман мора бити предвиђена за струју
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кратког споја од 6кА. У RO KOT уградити следећу
опрему према једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 25-10U
Једнополни аутоматски осигурач 6А
Једнополни аутоматски осигурач 10А
Једнополни аутоматски осигурач 16А
Контактор CN 16,230 V
Биметал (4-6) А
Сигналне сијалице – зелена и црвена
Гребенасти прекидач GS 10-90 U
Бакарне сабирнице 100А – Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс заштита, струјен редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н шина, проводници за
шемирање, шрафовска роба, самолепиве налепнице и
остали материјал потребан за шемирање и
обележавање ормана.
Све комплет испоручено, монтирано, повезано,
испитано и пуштено под напон.

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
компл.

1
1
2
6
2
2
4
3
1

компл

1

компл.

1

1.6. Демонтажа постојећих напојних каблова из GMRO и
испорука и монтажа нових каблова за напајање
разводних органа .Позицијом је предвиђена и
демонтажа и поновна монтажа дрвене облоге –
ламперије, којом је заштићен зид на траси полагања
каблова. Каблови се полажу делом и зид испод дрвене
облоге а делом у ПВЦ каналице, комплет са штемањем
зидова
израдом
продора
кроз
међуспратне
конструкције, ПВЦ каналицама и враћањем зидова у
првобитно стање. Полажу се следећи каблови:
Кабал N2XH-J 5х6 мм2 од GMRO непрекидно до RO
SPR
М
Кабал N2XH-J 5x6mm2 од GMRO непрекидно до RO м
POT
1.7. Набавка испорука и уградња материјала и израда
инсталације за даљинско искључење напајања са
GMRO ормана. Позицијом је предвиђена испорука
следећег материјала:
Кабал N2XH-J 3x1,5mm2 од GMRO непрекидно до RJP М
Ручни јављач пожара
ком

10
18

5
1
12

2.
ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА
2.1. Демонтажа извора светлости из плафонских и зидних
светиљки са грлом Е- 27 и испорука и уградња нове
ЛЕД сијалице од 12W,6500K.Позицијом је обухваћена
и провера учвршћења светиљке, провера исправности
грла са заменом неисправних грла новим керамичким
грлима Е – 27 и провера веза проводника на
светиљкама
2.2. Демонтажа извора светлости из зидних украсних
светиљки са грлом Е – 27 и испорука и уградња нове
ЛЕД сијалице од 15W, 6500K.Позицијом је обухваћена
и провера учвршћења светиљке, провера исправности
грла са заменом неисправних грла новим керамичким
грлима Е-27 и провера веза проводника на светиљкама.
2.3. Демонтажа извора светлости из лустера са 7 ком. грла
Е – 27 и испорука и уградња нових ЛЕД сијалица од
15W, 6500K.Позицијом је обухваћена и провера
учвршћења светиљке, провера исправности грла са
заменом неисправних грла новим керамичким грлима
Е-27 и провера веза проводника на светиљкама.
2.4 Демонтажа извора светлости из плафонских флуо
светиљки (у канцеларијама и просторијама у
поткровљу) са 4х18W изворима светлости и испорука
и уградња нових ЛЕД флуо цеви
од 9W,
6500K.Позицијом је обухваћена и провера учвршћења
светиљке,демонтажа пригушница из светиљки,
провера исправности грла са заменом неисправних
грла новим ГУ грлима и потребна повезивања
проводника и израда нових веза на светиљкама.
2.5. Демонтажа извора светлости из плафонских флуо
светиљки (у канцеларијама и просторијама у подруму)
са 2х36W и испорука и уградња нових ЛЕД флуо цеви
од 18W, 6500K.Позицијом је обухваћена и провера
учвршћења светиљке, демонтажа пригушница из
светиљки, провера исправности грла са заменом
неисправних грла новим ГУ грлима и потребна
повезивање проводника и израда нових веза на
светиљкама.
2.6. Демонтажа постојећих надградних флуо светиљки у
изложбеном простору у приземљу и на спрату са

ком

37

ком

7

ком

2

ком

14

ком

8

ком

16
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2.7.
2.8.

2.9.

2.1
0.

2.1
1

3
3.1.

4х18W изворима светлости и испорука и монтажа на
исту позицију ЛЕД панела 600х600мм, снаге
29W,3600лм, 6500K у комплету са рамом за надградну
монтажу.
Набавка испорука и монтажа у изложбеном делу на
спрату надградног лед панела 600х300мм снаге
Демонтажа флуо цеви из светиљки
3х18W у
изложбеним витринама , и испорука и уградња нових
ЛЕД цеви од 9W, 6500К. Позицијом је обухваћена и
провера учвршћења светиљке, демонтажа пригушница
из светиљки, провера исправности грла са заменом
неисоравних грла новим ГУ грлима и потребно
превезивање проводника и израда нових веза са
светиљкама.
Демонтажа флуо цеви из светиљки 3х36W у
изложбеним витринама, и испорука и уградња нових
ЛЕД цеви од 18W 6500К. Позицијом је обухваћена и
провера учвршћења светиљке, демонтажа пригушница
из светиљки, провера исправности грла са заменом
неисправних грла новим ГУ грлима и потребно
превезивање проводника и израда нових веза на
светиљкама.
Демонтажа флуо цеви из светиљки 1х318W у
гардероби, и испорука и уградња нових ЛЕД цеви од
9W 6500К. Позицијом је обухваћена и провера
учвршћења светиљке, демонтажа пригушница из
светиљки, провера исправности грла са заменом
неисправних грла новим ГУ грлима и потребно
превезивање проводника и израда нових веза на
светиљкама
Демонтажа неисправног инсталационог материјала и
испорука и монтажа новог инсталационог материјала:
Прекидач једнополни 10А
Прекидач серијски 10 А
Шуко монофазна прикључница
Опал кугла
ОСТАЛО
Испитивање инсталација, функционалне пробе, обука
корисника и записничка предаја инсталације
Инвеститору на коришћење.

ком

2

ком

83

ком

9

ком

5

Ком
Ком
Ком
ком

5
5
5
5

паушал
но
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3.2.Израда пројекта изведеног стања и предаја истог Паушал
Инвеститору у електронској форми и у једном но
штампаном примерку
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку јавне набавке број 53/2019 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:
Р.бр
1.
Доказ

2.

Доказ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)
Правна лица достављају:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
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3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица достављају:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).

3.

Доказ

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке
или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва,
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за
огранак или издвојено место
Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити
Решење о упису у регистар понуђача АПР.

4.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
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Доказ

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно
потписати и печатом оверити наведену Изјаву

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели и то:
Р.бр
Додатни услови
Начин доказивања
1.
Потврда
о
броју
дана
Финансијски капацитет
1.1.
Да понуђач није био у блокади неликвидности издата од стране
дуже од 7 дана непрекидно, у Народне банке Србије или
било ком периоду у току 2017. и податак преузет са сајта НБС-а.
2018.
Године
до
дана
објављивања
позива
за
подношење понуда
2.
Кадровски капацитет
Да је понуђач у моменту
подношења
понуде,
имао
ангажовано у складу са Законом
о раду најмање :
1. 1 (један) дипл. инжињера
шумарства
за
обраду
дрвета са искуством од
минимум 5(пет) година на
пословима обраде дрвета
2. 5
(пет)
грађевинских
радника у нискоградњи
или извођача основних
грађевинских радова.
3.

1. Копија
уговора
о
ангажовању
(за
дипл.
инжењера шумарства)
- Копија потврде о радном
искуству (за дипл. инжењера
шумарства)

2. Копија М образаца или
уговора
о
раду
/
ангажовању тражених лица

Технички капацитет
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Да
понуђач
у
моменту
подношења понуде располаже (у
својини, по основу уговора о
закупу, лизингу, пословно –
техничкој сарадњи и сл) са
минимум:
1. Једном технолошком линијом
за израду столарије
2. Једном цевастом скелом

3. Производним погоном

1и 2 – За средства набављена до
31. 12. 2018. године – копија
пописне листе или аналитичке
картице основних средстава на
којима ће маркером бити означена
тражена опрема.
За средства набављена од 01. 01.
2019. године копија рачуна и
отпремнице.
Уколико понуђач није власник
средстава потребно је да достави и
копију доказа о правном основу
коришћења средстава (уговор о
закупу, уговор о пословно
техничкој сарадњи...)
Копија власничког листа, уговора
о закупу, уговора

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно члану 78. ЗЈН.
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од
најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач
у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу
тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и
попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да
потпише, овери и достави.
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача
или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу
бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица
члана групе понуђача.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача
који је понудио краћи рок извођења радова.
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.1

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Поступак се води на српском језику.
1.2

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација
се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.loznica.rs.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ:53/2019 – Извођење радова на изградњи денивелисаног пешачког прелаза ПАСАРЕЛА - (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача,
телефон и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.00-15.00 часова,
на адресу Наручиоца – Градска управа Лозница,Карађорђева бр.2.
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Крајњи рок за достављање понуда је 09. септембара 2019. године до 12.00 часова.
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити 09. септембара 2019. године у 12.30 часова у
просторијама Наручиоца –Градска управа Лозница, Карађорђева бр. 2, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као и
попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Градска
управа Лозницa, Карађорђева бр. 2, са назнаком:
Измена понуде за јавну набавку 53/2019 – Радови на инвестиционо-текућем одржавању
музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке
Допуна понуде за јавну набавку 53/2019– Радови на инвестиционо-текућем одржавању
музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке или
Опозив понуде за јавну набавку 53/2019 је Радови на инвестиционо-текућем одржавању
музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке или
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Измена и допуна понуде за јавну набавку 53/2019 – Радови на инвестиционо-текућем
одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке - НЕ
ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста на
понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.
САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан
у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача.
Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки
2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН
и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и
доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу и Инвеститору.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари .
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно
окончане ситуације.
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Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.
Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова максимално 60 календарских дана.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од
понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је у обавези да уз понуду достави
1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко
меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и
менично овлашћење на износ од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора
бити са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" са роком важења од минимум
30 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоцa, којом се гарантује да ће
понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива.
24

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење
обавезе понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство фин. обезбеђења задобро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за
објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани понуђач је
дужан да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену
бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично
овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2) Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном рокуПриликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име
отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним
износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који
је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.
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ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДА,
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на имејл stomicevic@loznica.rs
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде. Особа за контакт Слађана Томићевић сваког радног дана 07.00 – 15.00
часова.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Радови на инвестиционотекућем одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне
поставке НЕ ОТВАРАТИ ЈН број 53/2019
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да
стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на
локацији на којој ће се радови и изводити.
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом
задуженом за обилазак локације на следећи број телефона: 015/882-718 од 07:00 до 15:00
часова.
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Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и
оверен Образац из конкурсне документације – Записник о посети локације, који не мора
бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.loznica.rs
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и
допунама Конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.loznica.rs
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући
као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном.
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Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој
позицији укључена у вредност других радова.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а
нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких
решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за
извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач
нуди.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које
има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом
на имејл stomicevic@loznica.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Наручиоца.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
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складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року
од три дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља Наручиоцу.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(8)Корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1 или
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) или
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код НБС.
Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се
добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 20 дана од дана отварања понуда.
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РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
ЗЈН.
Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора,
сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног
писаног захтева Извршиоца, из разлога на које Извршилац није могао утицати, сходно
члану 115. став 2. ЗЈН.
Образложени захтев за измену уговора, Извршилац подноси Наручиоцу, у року од 2
(два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5
(пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације
наведене у члану 2. овог Уговора.

ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест
месеци.
УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о
чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште.
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

Напомена: Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)
НАЗИВ ОБРАСЦА

БРОЈ ОБРАСЦА

1.

Образац понуде

ОБРАЗАЦ БР. 1

2.

Записник о извршеном увиду у место извођења радова

ОБРАЗАЦ БР. 2

3.

Модел уговора

ОБРАЗАЦ БР. 3

4.

Трошкови припреме понуде

ОБРАЗАЦ БР. 4

5.

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ БР. 5

6.

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности

ОБРАЗАЦ БР. 6

7.

Предмер и предрачун

ОБРАЗАЦ БР. 7
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ОБРАЗАЦ 1
ПОНУДА
Понуда бр __________ од ___________ за јавну набавку Радови на
инвестиционо-текућем одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање
сталне поставке
1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
ПИБ:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2.) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
3.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1.

Назив подизођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
ПИБ
Име особе за контакт

2.

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођача
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Назив подизођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
ПИБ
Име особе за контакт

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи
који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац у довољном
броју примерака попуни и достави за сваког подизвођача.
4.) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу“Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5 – Опис предмета јавне набавке - Радови на инвестиционо-текућем одржавању
музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке

Укупна вредност са свим зависним
трошковима без ПДВ-а у РСД
ПДВ у РСД
Укупна вредност са свим зависним
трошковима са ПДВ-ом у РСД
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Начин, рок и услови плаћања:
( максимум 45 дана)

Плаћање је одложено________дана
од дана пријема Окончане ситуације
оверене од стране Надзорног органа и
Записника о извршеној примопредаји
радова потписаног од стране
овлашћеног лица Наручиоца
Рок за завршетак радова (максимум 60 ____________календарских дана од
календарских дана)
дана потписивања уговора и увођења
у посао
Гарантни
рок
за
изведене ______________, рачунајући од дана
радове(минимум 3 године)
записничке примопредаје.
Гарантни рок за уграђени материјал _________________, рачунајући од
(минимум
гаранција
произвођача дана записничке примопредаје
опреме и материјала
Место извођења радова
Музеј Јадра Лозница
Проценат укупне вредности набавке
или део набавке, који ће бити поверен
подизвођачу: (попуњава само понуђач
који подноси понуду са подизвођачем)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана
од дана отварања понуда)

_______________проценат
укупне
вредности набавке или део набавке
који ће бити пверен подизвођачу
________дана
понуда

од

дана

отварања
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Образац 2
ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Сачињен дана ________________ у просторијама Наручиоца, у улици Саве
Ковачевић бр 1 Лозница
Увид у место извођења радова извршио је овлашћени представник
заинтересованог лица ________________________________________ (име и
презиме овлашћеног лица) на основу Овлашћења, број ______ од
______________, у име _____________________________________________
(навести штампаним словима назив), дана ______________, у периоду од
___________ до __________________.
Увид у место извођења радова извршен је у присуству представника
Наручиоца _____________________________ (име и презиме представника
Наручиоца).
Место и датум ____________________________
Представник заинтересованог лица ______________________ (потпис)
Представник Наручиоца _______________________________(потпис)
Напомена:
Податке уписује представник Наручиоца.
Записник потписују представник Наручиоца и овлашћени представник
заинтересованог лица.
Образац попунити читко, штампаним словима.
По потреби образац копирати.
Увид у место извођења радова може се извршити сваког радног дана
(понедељак – петак), у радно време Наручиоца (8,00-15,00) уз претходно
најављивање.
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Образац 3.
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА- Радови на инвестиционо-текућем
одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке
Уговорне стране:
1. Градска управа Града Лознице, Лозница, ул. Карађорђева број 2, матични
број: 07169981, текући рачун број: 840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс:
015/879-200, коју заступа Начелник Градске управе Владимир Радојчић (у даљем
тексту: Наручилац)
2. Понуђач _________________________
са седиштем у ________________________ (адреса)
ПИБ: ______________
Број рачуна _____________ назив банке _____________
Телефон ________телефакс ____________________
кога заступа ___________________________
У даљем тексту: Извођач)
Уговорне стране сагласно констатују да је:
Наручилац спровео поступак јавне набавке Радови на инвестиционом текућем
одржавању – замена столарије и електроенергетске инсталације на Музеју Јадра у Лозници
ЈН бр ___/2019, у свему у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр
124/2012, 14/15, 68/15);
Извођач доставио Понуду број ___________ од __________ примљена код Наручиоца
под бројем ____________ од ___________, у свему у складу са Конкурсном документацијом,
број ______ од __________;
Наручилац изабрао Извођача за извођење радова на замени столарије на згради
Музеја Јадра, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број ______________ од
___________, Одлуком о додели уговора, број _________ од ______________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС“, бр 124/2012, 14/15, 68/15).
(варијанта: заједничка понуда)
Извођач је носилац посла следеће групе понуђача _______________
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
(варијанта: понуда са подизвођачем)
Извођач
је
понуду
поднео
са
следећим
подизвођачима
__________________________________________________________
Извођач је следећи део набавке: ___________________________ поверио
подизвођачу __________________________________.
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза без обзира на
број подизвођача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је Радови на инвестиционо-текућем одржавању музеја Јадра –
замена столарије и осавремењавање сталне поставке у Лозници у свему према Предмеру
и опису радова садржаном у Техничкој спецификацији (у даљем тексту уговора: Техничка
документација) и усвојеној Понуди Извођача бр. ________________ од ____________године
примљена код Наручиоца под бројем ___________ оД ____________ које чине саставни део
овог уговора.
ЦЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА
Члан 2.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи ______________________ динара
без ПДВ-а (словима: ____________________________________________________) и
утврђена је на основу усвојене понуде Извођача.
У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.
У цену из става 1. овог члана урачунати све претходне и припремне радове, материјал и
опрема, уобичајени зависни трошкови Извођача.
Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације
радова са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Понуде бр _____ од
__________ формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.
Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора.
Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да уговорене цене увећане за припадајући порез плаћа Извођачу
сукцесивно, по утврђеним степенима готовости изведених радова на основу оверених
Привремених ситуација у року од ______ дана, од пријема привремених ситуација оверених
од стране надзора уплатом на текући рачуна Извођача бр. ____________________, код
__________банке.
Окончана ситуација ИЗВОЂАЧА за извршене – изведене радове мора обавезно да садржи
позив на број Уговора (деловодни број овог уговора НАРУЧИОЦА), који је био основ за
испостављање одговарајућег документа.Окончана ситуација мора бити оверена од стране
надзора.Уплата за Окончану ситуацију ће се вршити у року од _______ дана на текући рачун
бр ____________________ код ____________ банке.
Окончана ситуација која није сачињена у складу са наведеним у ставу 2. овог члана, биће
враћена Извођачу, а плаћање одложено, све док не достави окончану ситуацију на наведени
начин, од када ће почети да тече рок за плаћање наведен у ставу 2. овог члана Уговора.
IV РОК
Члан 4.
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ИЗВОЂАЧ се обавезује
да изведе радове у целости у року од
____________________календарских дана, од дана потписивања овог Уговора и увођења у
посао.
Наручилац се обавезује да Извођач уведе у посао најкасније у року од 3 дана од дана
закључења уговора и да му омогући несметан приступ градилишту. Извођач се обавезује да
извођење радова започне одмах, а најкасније 3 дана од дана увођења у посао и да о томе
одмах обавести Наручиоца.
Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.
Уколико ИЗВОЂАЧ прекорачи уговорени рок, НАРУЧИЛАЦ стиче право да наплати на име
пенала 5 промила за сваки дан прекорачења рока, с тим што износ тако одређене уговорне
казне не може да пређе 5% од укупне цене радова.
Место извођења радова:
Објекти Центра за културу „Вук Караџић“ – Музеј Јадра у Лозници
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.
Обавезе НАРУЧИОЦА су да:
ИЗВОЂАЧА уведе у посао и обезбеди несметан приступ објектима и извођењу
радова;
обезбеди ИЗВОЂАЧУ просторију у објекту за смештај ситног алата и за пресвлачење
радника;
решењем одреди овлашћеног надзорног органа;
обезбеди прикључке за воду и струју;
образује заједничку комисију са задатком да сачуни записник о примопредаји и
коначан обрачун изведених радова
плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорен начин
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 6.
ИЗВОЂАЧ је обавезан да:
испоручи материјал и изведе радове у уговореном року према квалитету и количини
утврђеним у усвојеној Понуди;
обезбеди атесте за уграђени материјал;
на градилишту води сву потребну документацију и да је редовно доставља
НАРУЧИОЦУ на потпис;
писаним путем обавести НАРУЧИОЦА о лицима одговорним за извођење радова и
достави Решење о њима,
поступа по оправданим примедбама надзорних органа које су уписане у грађевински
дневник,
обезбеди и спроведе све мере заштите од пожара, заштите других објеката и имовине
НАРУЧИОЦА;
се у току извођења радова придржава свих прописа и мера заштите на раду, те сходно
томе обезбеди мере личне и опште заштите радника;
благовремено и о свом трошку отклони евентуалну штету коју је узроковао приликом
извођења радова;
по свакодневном завршетку рада отклони отпадни материјал, а да по завршетку свих
радова у року од 5 дана уклони преостали отпадни материјал, машине, опрему.
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ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7.
Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на
локацији на којој се изводе радови.
Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке
карактеристике материјала разликују од карактеристика наведених у Техничкој
документацији, Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења Стручног надзора
сачинити Пријаву о рекламацији у којој ће констатовати недостатке и исту доставити
Извођачу.
Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана пријема
Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови
отклањања рекламираних недостатака падају на терет Извођача.
Уколико Извођач не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3
дана од дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду
штете.
ПРОДУЖЕТАК РАДОВА
Члан 8.
ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извршење радова у случају кад дође до
обуставе радова због захтева НАРУЧИОЦА из разлога што битно ометају редовну
реализацију програма.
ИЗВОЂАЧ је дужан да захтев за продужење рока поднесе НАРУЧИОЦУ чим дође до
обуставе радова.Временско трајње продужетка рока које тражи ИЗВОЂАЧ не може бити
дуже него што је било трајање обуставе радова до које је дошло на изричит захтев
НАРУЧИОЦА.
ВИША СИЛА
Члан 9.
Извршење обавеза по овом Уговору може бити одложено у случају настанка „више силе“.
Под „вишом силом“ се сматрају околности које нису могле да се предвиде или разумно
избегну или спрече и због чијег наступања извршење уговора постане немогуће или
претерано отежано. О наступању „више силе“ ИЗВОЂАЧ НАРУЧИЛАЦ су дужни да један
другог обавесте у најкраћем року, писаним путем.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Уговарачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала
износи __________ година од дана примопредаје изведених радова. (мин. 3 године).
ИЗВОЂАЧ
гарантује да изведени радови задовољавају у потпуности техничке
карактеристике и стандарде за ту врсту радова.
Интерни технички пријем биће обављен у року од 10 дана од достављеног писаног захтева
ИЗВОЂАЧА о завршетку радова.Ово обавештење мора бити оверено од Надзорног органа
НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ је дужан да евентуалне примедбе, констатоване у Записнику,
који се сачињава при техничком пријему, отклони у року наведеном у Записнику.
Уколико се у гарантном року утврди да квалитет радова не задовољава, што ће бити
констатовано записнички, ИЗВОЂАЧ је дужан да неопходне радове изведе о свом трошку у
складу са захтевима НАРУЧИОЦА.
Такође, Извођач се обавезује да за све време важења гаранције за материјал на којем се уоче
скривене мане, или се утврди да не задовољава квалитетом, дође до оштећења што ће бити
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констатовано записнички, изврши замену материјалом истог или бољег квалитета, односно
обезбеди да се отклони оштећење и сл. одмах у складу са захтевима Наручиоца и то о свом
трошку.
Рок из став 1. овог члана почиње да тече даном примопредаје изведених радова.
НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 11.
Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених
или накнадних радова, Извођач је дужан да застане с извођењем радова и да о околностима
и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања писмено
обавести Стручни надзор и Наручиоца.
Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове
према јединичним ценама из усвојене понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима
радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном
трошкове тих радова сносиће Извођач.
У случају потребе за извођењем радова који нису наведени у Техничкој документацији
(накнадни радови), Извођач је у обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, са
структуром цене. Структура цене обухвата јединичну цену материјал, укупну количину
радова и цену за укупну количину радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.
У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац може поступити
у складу са чл. 36. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама.
Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести хитне непредвиђене радове
који су нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавања настанка штете уколико
због хитности или других оправданих разлога није био у могучности да за те радове
претходно прибави писмени налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2.
овог члана.
У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о
непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који су
узроковали њихово извођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради
прибављања накнадне сагласности.
Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног
надзора Наручилац их неће признати нити надокнадити.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 12
Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова,
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено о томе обавести Стручни
надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без
претходне писане сагласности Наручиоца.
Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног
надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да
вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене
вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.
Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова.
Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова у односу на
уговорене количине радова (мањкови радова), дозвољена су под условом да је Извођач,
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прибавио писмену сагласност Стручног надзора на образложени предлог. Стручни надзор
не може дати налог за негативна одступања без претходне сагласности Наручиоца.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 13.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног материјала
и да Стручном надзору / Наручиоцу омогући контролу.
Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши се приликом
примопредаје изведених радова.
Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета
изведених радова и употрбљеног материјала, трошкови накнадне контроле падају на терет
Извођча.
У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора /наручиоца
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета, у ком случају трошкови
накнадне заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен.
Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе
обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова
одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 14.
Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ
од 0,5% од укупно уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, уколико
својим кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ
уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
Уговорна казна се до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника
о примопредаји.
Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених
радова.
Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику
до потпуне накнаде штете.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 15.
Извођач је дужан да наручиоцу надокнади штету коју је причинио својом кривицом или
грубпм непажњом при реализацији уговора.
Уколико наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица
неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју
је Наручилац у том слућају претрпео и дужан је да је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. Овог члана заједничка
комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се
сачинити записник.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 16.
Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3(три) дана од дана завршетка радова
који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.
44

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у Грађевинском дневнику.
Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана пријема
писменог обавештења из става 1, овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну.
Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун
изведених радова, о чему ће се сачинити записник.
Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова (у
дањем тексту:Комисија) именује Наручилац.
Уговарачи су сагласни да Комисију чине 2(два) представника Наручиоца, 2 (два)
представника Извођача, од којих је један одговорно лице Извођача и представник Стручног
надзора.
Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверен Окончане
ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са
радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији.
Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:
да су радови изведени у складу са уговором, позитивним прописима, техничким
нормативима и правилима струке,
да ли квалитетр изведених радова одговара уговореном квалитету,
констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће
документације,
датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.
Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала
са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач
ће без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним
количинама изведених радова и уграђене опреме.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 17.
Извођач се обавезује да иистовремено са закључењем овог уговора преда Наручиоцу бланко
соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно
уговорене цене без ПДВ-а.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
Извршилац не изврши уговорну обавезу, под уговореним условима, у уговореном року и на
уговорен начин, и/или уколико уз издати рачун не достави средство обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року.
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од дана истека рока важења
уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.
Извођач се обавезује да уз издати рачун преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини ид 5% од укупно
уговорене цене без ПДВ-а.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року
у случају да Извршилац у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди
Наручилац (од дана пријема рекламације) не усклади квалитет употребљеног материјала
и/или квалитет извршених услуга са захтевима Наручиоца.
Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дуже од дана
истека гарантног рока.
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Менице морају боти неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/ гарантни рок важност
гаранције мора се продужити.
Извођач се обавезује да уз меницуе преда наручиоцу и копије картона са депонованим
потписима овлашћеног лица Извођача, копије Захтева за регистрацију меница оверене од
пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим
уговором.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 18
Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају
наступања околности из члана 8. овог уговора.
Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без
спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговорабез
ПДВ-а, а не више од вредности из члана 39. Став. Закона о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и других позитивних прописа који регулишу ову област.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог уговора, уговорне стране
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја.
Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је Привредни
суд Ваљево.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка
а 2(два) примерка Понуђач за своје потребе.
За ПОНУЂАЧА
_________________

ЗаНАРУЧИОЦА
_________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, и наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати
негативну референцу према чл.82ст.1.тач3) ЗЈН.
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Образац 4.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова
припремемања понуде за јавну набавку број 53/2019 – Радови на инвестиционо-текућем
одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање сталне поставке како
следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у
динарима

Укупан износ трошкова припремања понуде

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 5.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке број 53/2019 – Радови на инвестиционо-текућем одржавању музеја Јадра
– замена столарије и осавремењавање сталне поставке поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 6.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 53/2019 – Радови на
инвестиционо-текућем одржавању музеја Јадра – замена столарије и осавремењавање
сталне поставке , поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно
потписати и печатом оверити наведену Изјаву

На основу Закона о меницама („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл лист СФРЈ“ бр. 106/46, 16/65,
54/70,57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр 1/2003-Уст. Повеља
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и
без протеста, следећих идентификационих ознака:
___________________
___________________
(словима)
(нумеричка)
У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке:
Радови на инвестиционо-текућем одржавању музеја Јадра – замена столарије и
осавремењавање сталне поставке
по Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана ___________
године овлашћујемо Градску управу града Лознице, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне
набавке број 53/2019 да ову меницу може искористити до износа од
__________________динара (словима: ____________________________).
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна:
_______________________
___________________
( број текућег рачуна)
Назив банке
Услови под којима Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде:
1. Да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране
понуђача у обрасцу за понуду;
2. Да понуђач пошто је обавештен о прихватањупонуде од стране Наручиоца, у току
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
Важност
меничног
овлашћења
је
_______________
(словима:
___________________________) дана од дана отварања понуда.
Уколико из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је
продужен рок важења понуде.
Место и датум:
__________________

М.П.

Издавалац менице
____________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава,
оверава печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни
део п

50

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 106/46,16/65,54/70,
57/89, „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003- Уст. Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛАЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
БР._____________
Менични дужник
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
Менични поверилац
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун

Градска управа Лозница
Карађорђева број 2
07169981
101196408
840-33640-88 који се води код Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја
________________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење уговорене обавезе.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________динара,
(словима:_________________________________) што представља 10% од максималне
вредности уговора без ПДВ-а.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлшћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.
Датум издавања овлашћења
_______________________

М.П.

Издавалац менице- дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавеза
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 106/46,16/65,54/70,
57/89, „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003- Уст. Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ / ПИСМО
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ ТОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦЕ
БР._____________
Менични дужник
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
Менични поверилац
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун

Градска управа Лозница
Карађорђева број 2
07169981
101196408
840-33640-88 који се води код Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја
________________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање
грешака
у
гарантном
року
у
складу
са
Уговором
_________________________________________ бр _____________ од______________, који
је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке радова,
ЈН7/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од дана
истека гарантног рока.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________динара,
(словима:_________________________________) што представља 10% од максималне
вредности уговора без ПДВ-а.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлшћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.
Датум издавања овлашћења
_______________________

М.П.

Издавалац менице- дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавеза.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ СА
ПРЕДМЕРОМ РАДОВА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА ЗА ЈН 53/2019
4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Р.б
р.

Опис

Кол
ичи
на

2
01.

02.

Јед
ини
чна
цен
а
без
ПД
В-а
3

Једин
ична
цена
са
ПДВом

Укуп
ани
знос у
дин
без
ПДВа

4

5

Укупан
износ у
динарим
а
са
ПДВ-ом

6

Набавка материјала и израда прозора од 21
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су: 117х217цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од 2
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
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03.

04.

05.

позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. . Димензије
су: 210х333цм. Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда прозора од 1
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су: 117х287цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од 1
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева.Димензије су
Ø 82цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од 1
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
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06.

07.

08.

отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су 94х93цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда прозора од 1
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Обрачун по
комаду. Величина 87х69цм
Набавка материјала и израда прозора од 3
чамовине I класе. Застаклити равним
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије
и одвоз на депонију до 6км, израду нове
столарије, поправке унутрашњих и
спљашњих шпалетни после уграђивања
нове столарије као и молерске радове на
новим шпалетнама. Припрема за бојење као
и бојење урадити два пута у боји и тону
према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су 63х217цм.Обрачун по ком.
Набавка материјала и израда прозора од 1
чамовине I класе. Застаклити равним
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09.

10.

стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су 194х203цм.Обрачун по ком.
Набавка материјала и израда прозора од
чамовине I класе. Застаклити равним 1
стаклом 4mm. Елементе и украсе урадити
према
постјећим
прозорима.Прозоре
опремити потребним механизмом за
отварање који морају имати исту функцију
отварања као и постојећи механизми. Ова
позиција обухвата скидање старе столарије,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су 125х203цм.Обрачун по ком.
Набавка материјала и израда врата од 1
храста I класе. Застаклити равним стаклом
4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим
вратима.Врата
опремити
потребним механизмом за отварање са 4
шарки, кваком и сигурноснимцилиндром.
Ова позиција обухвата скидање старе
столарије и одвоз на депонију до 6км,
израду
нове
столарије,
поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева.Обрачун по
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11.

12

комаду.
Димензије
су
118х210+82цм.Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда врата од 1
храста I класе. Застаклити равним стаклом
4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим
вратима.Врата
опремити
потребним механизмом за отварање са 4
шарки, кваком и сигурноснимцилиндром.
Ова позиција обухвата скидање старе
столарије, израду нове столарије, поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су 271х220+57цм. Обрачун по комаду.
Набавка материјала и израда врата од 1
храста I класе. Застаклити равним стаклом
4mm. Елементе и украсе урадити према
постјећим
вратима.Врата
опремити
потребним механизмом за отварање са 4
шарки, кваком и сигурноснимцилиндром.
Ова позиција обухвата скидање старе
столарије, израду нове столарије, поправке
унутрашњих и спљашњих шпалетни после
уграђивања нове столарије као и молерске
радове на новим шпалетнама. Припрема за
бојење као и бојење урадити два пута у боји
и тону према упутству Завода за заштиту
споменика културе из Ваљева. Димензије
су: 198х217+148цм
Укупно столарски радови

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Скидање старих, набавка материјала 36,00
и уградња нових солбанака развијене
ширине 30цм. Солбанке урадити од
поцинкованог
бојеног
пластифицираног лима дебљине
0,6мм. Боја и тон према боји
столарије. Шут утоварити и одвести
на депонију до 6км. Обрачун по м2

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ
РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
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Ред
бр.

1
1.1.

Опис предмета

Јед Кол
ини ичи
ца на
мер
е
НАПОЈНИ КАБЛОВИ И РАЗВОДНИ
ОРМАНИ
GMRO орман – приземље
Демонтажа све постојеће
опрема у десном разводном
делу разводног ормана,
поправка боје и оштећења
на лиму и набавка, испорука
и монтажа нове опреме
према једнополној шеми.
Сви аутоматски осигурачи
предвиђени за уградњу у
разводни
орман
су
карактеристике B. Сва
опрема уграђена у орман
мора бити предвиђена за
струју кратког споја од 6кА.
У GMRO уградити следећу
опрему према једнополној
шеми:
NN прекидач 125/r63A са
напонском шпулом
ком 1
FID
струјна
заштитна
склопка 63/0,5А
ком 1
Једнополни
аутоматски
осигурач 6А
ком 1
Једнополни
аутоматски
осигурач 10А
ком 6
Једнополни
аутоматски
осигурач 16А
ком 8
Једнополни
аутоматски
осигурач 25А
ком 3
Једнополни
аутоматски
осигурач 32А
ком 6

Јед.
цена
без
ПДВ
а

Јед
цена
са
ПДВом

Укуп
на
цена
без
ПДВ

Укупн
а цена
са
ПДВом
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1.2.

Гребенасти прекидач GS 16- ком
10 U
Бакарне сабирнице 100А – комп
Ecu (15h3)mm
лет
комл
PVC каналице, пертинакс ет
заштита, струјне редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н
шина,
проводници
за
шемирање,
шрафовска
роба,
самолепиве
налепнице
и
остали
материјал
потребан
за
шемирање и обележаваље
ормана.
Ком.
Све комплет испоручено,
монтирано,
повезано,
испитано и пуштено под
напон
RO SPR – спрат
Демонтажа све постојеће
опреме
из
разводног
ормана, поправка боје и
оштећења на лиму и
набавка,
испорука
и
монтажа нове опреме према
једнополној шеми. Сви
аутоматски
осигурачи
предвиђени за уградњу у
разводни
орман
су
карактеристике B. Сва
опрема уграђена у орман
мора бити предвиђена за
струју кратког споја од 6кА.
У RO SPR уградити следећу
опрему према једнополној
шеми:
Гребенасти прекидач GS 4010U
ком

3
1
1

1

1
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ФИД струјна заштитна
склопка 40/03А
Једнополни
аутоматски
осигурач 6А
Једнополни
аутоматски
осигурач 10А
Једнополни
аутоматски
осигурач 16А
Гребенати прекидача GS 1610 U
Бакарне сабирнице 100А –
Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс
заштита, струјне редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н
шина,
проводници
за
шемирање,
шрафовска
роба,
самолепиве
налепнице
и
остали
материјал
потребан
за
шемирање и обележавање
ормана.

1.3.

ком

1

ком

1

ком

6

ком

8

ком

6

комп 1

Ком
пл.

Све комплет испоручено,
монтирано,
повезано,
испитано и пуштено под Ком
напон
пл.
RО PОТ- поткровље
Демонтажа све постојеће
опреме
из
разводног
ормана, поправка боје и
оштећења на лиму и
набавка,
испорука
и
монтажа нове опреме према
једнополној шеми. Сви
аутоматски
осигурачи
предвиђени за уградњу у
разводни
орман
су
карактеристике B. Сва
опрема уграђена у орман

1

1
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мора бити предвиђена за
струју кратког споја од 6кА.
У RO ПОТ уградити
следећу опрему према
једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 4010U
ФИД струјна заштитна
склопка 40/03А
Једнополни
аутоматски
осигурач 6А
Једнополни
аутоматски
осигурач 10А
Једнополни
аутоматски
осигурач 16А
Реле асиметрије фаза
Контактор CN 10, 230V
Бакарне сабирнице 100А –
Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс
заштита, струјне редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н
шина,
проводници
за
шемирање,
шрафовска
роба,
самолепиве
налепнице
и
остали
материјал
потребан
за
шемирање и обележавање
ормана.
Све копмплет испоручено,
монтирано,
повезано,
испитано и пуштено под
напон.
1.4.

Ком

1

Ком

1

Ком

1

Ком

4

Ком
Ком
Ком
Ком
пл.

8
1
1
1

Ком
пл.

1

ком

1

RO POD - подрум
Демонтажа све постојеће
опреме
из
разводног
ормана, поправка боје и
оштећења на лиму и
набавка,
испорука
и
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монтажа нове опреме према
једнополној шеми. Сви
аутоматски
осигурачи
предвиђени за уградњу у
разводни
орман
су
карактеристике B. Сва
опрема уграђена у орман
мора бити предвиђена за
струју кратког споја од 6кА.
У RO POD уградити
следећу опрему према
једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 2510U
ФИД струјна заштитна
склопка 40/03А
Једнополни
аутоматски
осигурач 6А
Једнополни
аутоматски
осигурач 10А
Једнополни
аутоматски
осигурач 16А
Бакарне сабирнице 100А –
Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс
заштита, струјен редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н
шина,
проводници
за
шемирање,
шрафовска
роба,
самолепиве
налепнице
и
остали
материјал
потребан
за
шемирање и обележавање
ормана.
Све комплет испоручено,
монтирано,
повезано,
испитано и пуштено под
напон.
1.5.

Ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком 6
комп 1
л.

комп 1
л.
Ком

1

RO KOT - котларница
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Демонтажа све постојеће
опреме
из
разводног
ормана, поправка боје и
оштећења на лиму и
набавка,
испорука
и
монтажа нове опреме према
једнополној шеми. Сви
аутоматски
осигурачи
предвиђени за уградњу у
разводни
орман
су
карактеристике B. Сва
опрема уграђена у орман
мора бити предвиђена за
струју кратког споја од 6кА.
У RO KOT уградити
следећу опрему према
једнополној шеми:
Гребенасти прекидач GS 2510U
Једнополни
аутоматски
осигурач 6А
Једнополни
аутоматски
осигурач 10А
Једнополни
аутоматски
осигурач 16А
Контактор CN 16,230 V
Биметал (4-6) А
Сигналне сијалице – зелена
и црвена
Гребенасти прекидач GS 1090 U
Бакарне сабирнице 100А –
Еcu (15х3)мм
PVC каналице, пертинакс
заштита, струјен редне
клеме, ДИН шина, ПЕ и Н
шина,
проводници
за
шемирање,
шрафовска
роба,
самолепиве
налепнице
и
остали

ком

1

ком

1

ком

2

ком
ком
ком

6
2
2

ком

4

ком 3
комп 1
л.

комп 1
л
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материјал
потребан
за комп
шемирање и обележавање л.
ормана.
Све комплет испоручено,
монтирано,
повезано,
испитано и пуштено под
напон.
ком 1
1.6.

1.7.

Демонтажа
постојећих
напојних каблова из GMRO
и испорука и монтажа нових
каблова
за
напајање
разводних
органа
.Позицијом је предвиђена и
демонтажа
и
поновна
монтажа дрвене облоге –
ламперије,
којом
је
заштићен зид на траси
полагања каблова. Каблови
се полажу делом и зид
испод дрвене облоге а
делом у ПВЦ каналице,
комплет
са
штемањем
зидова израдом продора
кроз
међуспратне
конструкције,
ПВЦ
каналицама и враћањем
зидова у првобитно стање.
Полажу се следећи каблови:
Кабал N2XH-J 5х6 мм2 од
GMRO непрекидно до RO
SPR
Кабал N2XH-J 5x6mm2 од м
GMRO непрекидно до RO
POT
м
Набавка
испорука
и
уградња
материјала
и
израда
инсталације
за
даљинско
искључење

10
18
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

напајања са GMRO ормана.
Позицијом је предвиђена
испорука
следећег
материјала:
Кабал N2XH-J 3x1,5mm2 од
GMRO непрекидно до RJP
Ручни јављач пожара
м
ком
ИНСТАЛАЦИЈЕ
ОСВЕТЉЕЊА
Демонтажа
извора ком
светлости из плафонских и
зидних светиљки са грлом
Е- 27 и испорука и уградња
нове ЛЕД сијалице од
12W,6500K.Позицијом је
обухваћена
и
провера
учвршћења
светиљке,
провера исправности грла
са заменом неисправних
грла новим керамичким
грлима Е – 27 и провера веза
проводника на светиљкама
Демонтажа
извора ком
светлости
из
зидних
украсних
светиљки
са
грлом Е – 27 и испорука и
уградња нове ЛЕД сијалице
од 15W, 6500K.Позицијом
је обухваћена и провера
учвршћења
светиљке,
провера исправности грла
са заменом неисправних
грла новим керамичким
грлима Е-27 и провера веза
проводника на светиљкама.
Демонтажа
извора ком
светлости из лустера са 7
ком. грла Е – 27 и испорука
и уградња нових ЛЕД

5
1
37

7

2
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2.4

2.5.

сијалица
од
15W,
6500K.Позицијом
је
обухваћена
и
провера
учвршћења
светиљке,
провера исправности грла
са заменом неисправних
грла новим керамичким
грлима Е-27 и провера веза
проводника на светиљкама.
Демонтажа
извора ком
светлости из плафонских
флуо
светиљки
(у
канцеларијама
и
просторијама у поткровљу)
са
4х18W
изворима
светлости и испорука и
уградња нових ЛЕД флуо
цеви
од
9W,
6500K.Позицијом
је
обухваћена
и
провера
учвршћења
светиљке,демонтажа
пригушница из светиљки,
провера исправности грла
са заменом неисправних
грла новим ГУ грлима и
потребна
повезивања
проводника и израда нових
веза на светиљкама.
Демонтажа
извора ком
светлости из плафонских
флуо
светиљки
(у
канцеларијама
и
просторијама у подруму) са
2х36W и испорука и
уградња нових ЛЕД флуо
цеви
од
18W,
6500K.Позицијом
је
обухваћена
и
провера
учвршћења
светиљке,

14

8
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

демонтажа пригушница из
светиљки,
провера
исправности
грла
са
заменом неисправних грла
новим ГУ
грлима и
потребна
повезивање
проводника и израда нових
веза на светиљкама.
Демонтажа
постојећих
надградних флуо светиљки
у изложбеном простору у
приземљу и на спрату са
4х18W изворима светлости
и испорука и монтажа на
исту позицију ЛЕД панела
600х600мм,
снаге
29W,3600лм,
6500K
у
комплету са рамом за
надградну монтажу.
Набавка
испорука
и
монтажа у изложбеном делу
на спрату надградног лед
панела 600х300мм снаге
Демонтажа флуо цеви из
светиљки
3х18W у
изложбеним витринама , и
испорука и уградња нових
ЛЕД цеви од 9W, 6500К.
Позицијом је обухваћена и
провера
учвршћења
светиљке,
демонтажа
пригушница из светиљки,
провера исправности грла
са заменом неисоравних
грла новим ГУ грлима и
потребно
превезивање
проводника и израда нових
веза са светиљкама.
Демонтажа флуо цеви из
светиљки
3х36W
у

ком

16

ком

2

ком
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ком

9
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изложбеним витринама, и
испорука и уградња нових
ЛЕД цеви од 18W 6500К.
Позицијом је обухваћена и
провера
учвршћења
светиљке,
демонтажа
пригушница из светиљки,
провера исправности грла
са заменом неисправних
грла новим ГУ грлима и
потребно
превезивање
проводника и израда нових
веза на светиљкама.
2.10 Демонтажа флуо цеви из
.
светиљки
1х318W
у
гардероби, и испорука и
уградња нових ЛЕД цеви од
9W 6500К. Позицијом је
обухваћена
и
провера
учвршћења
светиљке,
демонтажа пригушница из
светиљки,
провера
исправности грла
са
заменом неисправних грла
новим ГУ
грлима и
потребно
превезивање
проводника и израда нових
веза на светиљкама
2.11 Демонтажа
неисправног
инсталационог материјала и
испорука и монтажа новог
инсталационог материјала:
Прекидач једнополни 10А
Прекидач серијски 10 А
Шуко
монофазна
прикључница
Опал кугла
3

ком

5

Ком
Ком

5
5

Ком
ком

5
5

ОСТАЛО
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3.1.

Испитивање
функционалне
корисника и
предаја
Инвеститору
коришћење.

инсталација, пауш
пробе, обука ално
записничка
инсталације
на

5.2.Израда пројекта изведеног пауш
стања и предаја истог ално
Инвеститору у електронској
форми
и
у
једном
штампаном примерку
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна вредност у РСД без ПДВ-а
ПДВ
Укупна вредност у РСД са ПДВ-ом:

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме се
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колони 2. Уписати количину из Спецификације
- У колону 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-А, за сваку
позицију
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- У колону 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку
позицију
- У колону 5 уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- У колону 6 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2); На крају уписати укупну цену предмета набавке
са ПДВ-ом.
Датум
_____________________

М.П.

Потпис Понуђача
_____________________
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