I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке,
Адреса: Трг револуције бр. 33/4, Лесковац
Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којим се уређују јавне набавке , као и прописима којима се
уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова .
Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 035-3/18 су радови.
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о
јавним набавкама.
Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
Лице за контакт
Сузана Марковић, Одељење за јавне набавке - број телефона 016/215-990, факс
016/216-651, е-mail: javnanabavkasuzana@sbb.rs.
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 25
(двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке: опште грађевински радови
Опис предмета јавне набавке: бр.035-3/18 радови - извођење радова на
енергетској санацији објеката за потребе школа, Партија 2– извођење радова на
замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45421000 – столарски радови и уградња столарије
45000000 – грађевински радови
Процењена вредност јавне набавке : 4.997.000,00 дин. без ПДВ-а
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III.
ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА,
РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Врста радова
Радови на енергетској санацији објеката за потребе школe.
Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у ОБРАСЦИМА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА које садржи
спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова
коју је потребно извршити.
Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом – атести морају бити на српском језику
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
стране акредитоване лабораторије за тај тип материјала и морају бити предати
надзорном органу пре почетка рада, осим Извештаја – атеста који издаје
акредитована лабараторија а који гласи на име понуђача - за готов ПВЦ прозор
за термички коефицијент на српском језику - понуђач предаје уз понуду.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то
не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих
овлашћених Надзорних органа на начин и са овлашћењима регулисаним законом и
правилницима, а који ће у име наручиоца, бити одређен од стране Одељења за
друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што
је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног
надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли
су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном
спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење
радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног
надзора и према законским прописима.
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Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник,
извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како
би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који
се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге
околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских
и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене
области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код
Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по
спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и
контролисање извршења уговорних обавеза биће одређено од стране Одељења за
друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца.
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке
- не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао
понуђача- извођача радова.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико
другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се без фаза извођења.
Место извођења радова
ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу, ул. Маршала Тита бр.98. на КП бр.130 КО
Манојловце, 16000 Лесковац.
Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће
омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за
предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније
дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која
садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лица
достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
aleksandar.mladenovic@aler.rs које морају бити примљене од Наручиоца најкасније
дан пре намераваног обиласка локације и увида у пројектну документацију за
предметну јавну набавку, и то:
– 14.12.2018 године, у 11,00 сати - за први обилазак. и 27.12.2018. године у 11,00
сати - за други обилазак локације и увид у пројектну документацију за предметну
јавну набавку.
Лице за контакт: Александар Младеновић -телефон 016/216-961, 016/213-984.
Пожељно је да заинтереасовани понуђачи присуствују организованом обиласку
локација и да изврше увид у пројектну документацију у циљу потпуног упознавања са
предметом јавне набавке.
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IV TEХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничку документацију за извођење радова који су предмет ове јавне набавке чине:
1) Технички опис са пописом радова ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу, урађен од
стране предузећа „AMK-Orbis“, Лесковац, ул. Николе Скобаљића бр.11/77.
2) Елаборат енергетске ефикасности , урађен од стране предузећа „AMK-Orbis“,
Лесковац, ул. Николе Скобаљића бр.11/77.
3) Решење о одобрењу за извођење радова бр. 351-17674/18-02 ROP-LES-7291ISAWHA-2/2018 од 23.04.2018. године, издато од стране Градске управе – Одељења за
урбанизам Лесковац.
Наведена техничка документација чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да на основу горе наведене техничке документације предметне
радове изведе стручно и квалитетно, у свему према прописима, правилима струке,
техничким условима, стандардима и нормативима, који важе за ту врсту посла.
Због обима техничке документације, исту није могуће објавити, али ће сви
заинтересовани понуђачи моћи да изврше увид приликом обиласка локације.

6

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ
ЗГРАДЕ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ МАНОЈЛОВЦЕ

Р.Б

1

ОПИС РАДОВА

2

I

Ј. М

Количин
а

3

4

Цена
по Укупан износ без
јединици мере ПДВ-а
без ПДВ-а
5

6

PRIPREMNI RADOVI

Radovi za pripremu gradilišta grupišu se na administrativne i fizičke. Administrativni radovi kao što su
pribavljanje raznih dozvola i saglasnosti nisu predmet ovog predmera, te troškove snosi Izvođač radova
sa početkom radova. Investitor pribavlja prijavu radova.
Fizički radovi obuhvataju sve one radove koji su potrebni za nesmetano izvođenje svih radova na
restauraciji fasade objekta: ograđivanje gradilišta, postavljanje skele, zaštita delova objekta,
obezbeđivanje nesmetanog prolaza korisnika objekta i slično.
Priprema
gradilišta,
1
ograđivanje i obeležavanje kom 1
gradilišta

2

Montaža i demontaža metalne
cevaste fasadne skele, za
radove u svemu po važećim
propisima i merama HTZ-a.
Skela mora biti statički
stabilna, ankerovana za
objekat i propisno uzemljena.
Celokupnu površinu skele
pokriti jutanim ili PVC
zastorima. Koristi se za sve
vreme trajanja radova. Na
svakih 200 cm postaviti radnu
platformu od fosni. Sa spoljne
strane skele postaviti fosnu na
kant. Celokupnu uličnu
površinu skele pokriti zastorom
za zadržavanje prašine. Pre
montaže skele izvršiti statički
proračun, a posle montaže
statičar treba da primi skelu i
da to upiše u građevinski
dnevnik. Površina skele treba
da je takva da omogući

7

nesmetan rad na svim
delovima fasade. Obračun po
m2 vertikalne projekcije
potrebne skele.

3

4

5

Južna fasada

m2

358,34

Severna fasada

m2

334,33

Zapadna fasada

m2

94,33

Istočna fasada

m2

123,00

Izrada radne nadstrešnice za
rad, obradu građe i drugo.
Radnu nadstrešnicu izraditi od
fosni i cevi za fasadnu skelu ili
drvene građe. Preko
nadstrešnice od fosni postaviti
sloj ter papira i pričvrstiti
letvama i ekserima. Obračun
kompletno za sve potrebne i
izvedene nadstrešnice.

kom

1,00

Izrada i postavljanje tabli
obaveštenja da se izvode
građevinski radovi, sa
osnovnim podacima o objektu,
investitoru, projektantu,
izvođaču i nadzoru , u svemu
prema PRAVILNIKU O IZGLEDU,
SADRŽINI I MESTU
POSTAVLjANjA GRADILIŠNE
TABLE koji je objavljen u "Sl.
glasniku RS"

kom

1,00

Izrada i postavljanje signalnog
osvetljenja gradilišta,
postavljenog na ogradi ili/ili
skeli. Instalaciju pod naponom
od 220 V (privremeni gradilišni
priključak) ili12V, sa
svetiljkama zaštićenim mrežom
postaviti u dogovoru sa
nadzornim organom, a u
svemu prema propisima.

kom

1,00

8

Obračun paušalno.
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Čišćenje gradilišta u toku
izvodjenja radova. Čišćenje
vršiti najmanje jednom u 20
dana sa odvoženjem šuta i
otpada na odobrenu deponiju.
Plaća se jedanput bez obzira na
broj čišćenja. Obračun po m2
bruto površine objekta.

kom

2,00

Svega pripremni radovi

RADOVI DEMONTAŽE

II

Radovi na demontaži pojedinih elemenata i delova objekta obavljati pažljivo i po logičnom redosledu.
SVE DEMONTIRANE ELEMENTE SORTIRATI I ODLOŽITI NA MESTO GDE ODREDI INVESTITOR RADI
PONOVNE
UGRADNJE
ILI
UZIMANJE
UZORAKA
ZA
IZRADU
NOVOG.
Cenom svih stavki obuhvatiti rušenje, iznošenje, utovar i odvoz šuta na udaljenost do 10 km, i slaganje
korisnog otpada na mesto koje odredi Investitor.

1

2

Demontaža rešetke prozora.
Obračun dati po komadu.
dim. 155/240

kom

1,00

dim. 155/110

kom

1,00

Oznaka V1
dimenzija: 155/300cm

kom

1,00

Oznaka V2
dimenzija: 145/235cm

kom

3,00

Demontaža postojećih spoljnih
drvenih vrata. U cenu
uračunati sortiranje korisnog
otpada, odvoz elemenata na
lokaciju koju odredi investitor
do udaljenosti od 5km.
Obračun po kom.
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3

4

5

Demontaža postojećih spoljnih
prozora. Cenom obuhvatiti i
demontažu limenih opšiva ili
opšiva druge vrste ukoliko
postoje na otvoru, sortiranje
korisnog otpada i odvoz
elemenata na lokaciju koju
odredi investitor do udaljenosti
od 5km. Obračun po kom.
Oznaka 1
dimenzija: 155/240cm

kom.

46,00

Oznaka 2
dimenzija: 155/110cm

kom.

2,00

Oznaka 3
dimenzija: 290/240cm

kom.

8,00

Oznaka 4
dimenzija: 60/80cm

kom.

2,00

Oznaka 5
dimenzija: 190/80cm
Obijanje trulog i potkoruženog
maltera sa fasadnih zidova
zbog skidanja stare fasadne
stolarije sa odnošenjem šuta
na otpad udaljenosti do 5km.
Obijenu površinu o čistiti
čeličnim četkama, odstraniti
malter iz fuga u dubini od cca 2
cm i oprati celu površinu
čistom vodom.
Obračunava se po m2 površine
vertikalne projekcije zida u
delu gde je potrebno dodatno
obraditi spoljašnje špaletne.

kom.

2,00

m2

50,00

m2

50,00

Obijene površine malterisati
cementnim malterom grubo
bez perdašenja. Obračun po
m2

UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE:
III

STOLARSKI RADOVI
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ALU PROFIL – SPOLJAŠNA VRATA
Svi radovi moraju biti uradjeni stručno i kvalitetno od zahtevanog materijala i kvaliteta, urađeni tačno
prema datim detaljima. Pre početka izrade na licu mesta prekontrolisati mere. Izrada se sastoji od rada u
radionici i montiranja odnosno ugrađivanja na objektu.

1
Nabavka, radioničarska izrada i
dovoz alu-vrata. Spoljašnja
dvokrilna vrata od
Aluminijumskog rama sa
poboljšanim termičkim
prekidom , niskoemisioni
dvoslojni staklo paket sa
argonom 4+16+4mm,
snabdevena okovom za
otvaranje oko vertikalne ose za
90 i usadnom bravom sa
cilindrom i sa tri navijajuće
šarke; drukeri i šildovi su od
eloksiranog PVC a.
Kojeficijent prolaza toplote AL
vrata treba da zadovoljava
:K<1.40W/m2 ,propustljivost
vazduha -kategorija
3,otpornost prema
opterećenju od vetra
C3,otpornost prema
propuštanju vode -8A , zvučna
izolacija -klasa I(Rw+30db).
(Materijal,izrada, detalji i okov
u svemu prema tehnologiji
proizvođača,a po odobrenju
projektanta i nadzora.)

Oznaka V1
dimenzija: 155/300cm
Oznaka V2
dimenzija: 145/235cm

kom

1,00

kom

3,00

UKUPNO ALU PROFIL- SPOLJAŠNA VRATA:
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PVC PROFIL – SPOLJAŠNI PROZORI
2

Nabavka, izrada, dovoz i
montaža novih spoljnih
prozora. Obračun po kom.
Prozor od PVC profila sa
niskoemisionim dvoslojnim
staklo paketom sa argonom
4+16+4, debljina zida min
2.7mm, sa minimalnom
dubinom ugradnje
70mm.Profili sa ojačanjem od
pocinkovanih čeličnih profila
odgovarajuće debljine.Prozor
opremiti okovom od
eloksiranog Aluminijuma za
otvaranje sa mogućnošću
otvaranja jednog krila u delu
svakog otvora u horizontalnoj i
vertikalnoj osi a sve u
dogovoru sa investitorom . PVC
profil treba da sadrži
postojanost na promene
temperature,boje , da
obezbedi visoku mehaničku
stabilnost i zaptivanje
stakla.Zaptivke izmedju stakla i
PVC profila od
visokokvalitetnih crnih EPDM
materijala. Kojeficijent prolaza
toplote PVC prozora treba da
zadovoljava: K<1.20W/m2 .
Stolarija treba da je izradjena
od PVC profila bele boje,
visokootpornog na starenje,
udare , hemikalije, vremenske i
temperaturne uticaje.
Prozor je opremljen PVC
parapetnom daskom u beloj
boji potrebne širine. Sa
spoljašnje strane prozor je
opremljen okapnicom od
plastificiranog pocinkovanog
lima debljine 0,6mm potrebne

12

širine u beloj boji.
Oznaka 1
dimenzija: 155/240cm

kom.

46,00

Oznaka 2
dimenzija: 155/110cm

kom.

2,00

Oznaka 3
dimenzija: 290/240cm

kom.

8,00

Oznaka 4
dimenzija: 60/80cm

kom.

2,00

Oznaka 5
dimenzija: 190/80cm

kom.

2,00

UKUPNO PVC PROFIL – SPOLJAŠNI PROZORI:
SVEGA STOLARSKI RADOVI:
IV
1

FASADERSKI RADOVI
Obrada spoljašnih
špaletni prema
postojećem stanju,
razvijene širine do
d=30cm. Lepljenje PU
lepkom, i obrada ivica
ugaonim zaštitnim pvc
lajsnama. Obračun dati
po m'. Završna obrada
spaletni prema
postojećem stanju
fasade. Boje po izboru
Investitora, boja špaletni
može odstupati u odnosu
na postojeću boju fasade
, odnosno do 30 cm širine
oko prozora. Podloga
fasade mora biti zdrava i
suva. Radove izvoditi
prema uputstvu
proizvodjača fasadnog
maltera. U cenu uračunati
i zaštitu svih prozora i
vrata PVC folijom. U cenu

m1

572,00

13

zaračunate sve potrebne
ivične lajsne. U cenu je
uračunat sav materijal,
rad, alat.

Svega:
SVEGA FASADERSKI RADOVI:
V

MOLERSKI RADOVI

Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i montažu-demontažu potrebne skele,
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Sav potreban materijal za spravljanje raznih broja, premaza i
smesa, mora biti dobrog kvaliteta u svemu po SRPS standardima i dr. Obojene površine se ne smeju
otirati, ljuštiti i ne smeju se poznavati tragovi četke. Ton mora biti ujednačen. Ton po izboru projektanta.

1

Obrada UNUTRAŠNJIH
špaletni gips karton
pločama d = 12.5 mm.
Ivice se oblažu sa
aluminijumskom
zaštitnom ugaonom
lajsnom. Na sastavu
starog i novog materijala
koristi se bandaž traka. Za
pričvršćivanje ploča
koristi se lepak za
lepljenje gips karton
ploča. U špaletnu se
stavlja po potrebi
mineralna vuna. Tako
obrađena špaletna se
okreči u boju po izboru
Investitora u širini oko
otvora do 20 cm i
debljinom zida na kom je
otvor. Obračun po m1.
unutrašnje špaletne

m1

572,00

SVEGA MOLERSKI RADOVI:
VI
1

RAZNI RADOVI
Izrada i ugradnja metalnih
zaštitnih rešetki na
prozorima prema

Ком
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postojećim, dim 155/240 i
155/110. Ram rešetke
izraditi od ugaonika
30/30/3 mm a ispunu od
plastificiranog žičanog
platna. Rešetku sa
nosačem očistiti,
premazati minijumom i
obojiti bojom za metal,
dva puta u dogovoru sa
Investitorom.
Obračun po kom.
dim. 155/240

Kom

1,00

dim. 155/110

Kom

1,00

SVEGA RAZNI RADOVI:

ZBIRNA REKAPITULACIJA

I

PRIPREMNI RADOVI

II

RADOVI DEMONTAŽE

III

STOLARSKI RADOVI

IV

FASADERSKI RADOVI

V

MOLERSKI RADOVI

VI

RAZNI RADOVI

UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a (I + II +III + IV+ V+ VI )

UKUPNO RADOVI SA PDV-om (I + II +III + IV+ V+ VI )
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Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком
документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач треба да попуни образац на следећи начин:
(1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
(2) у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
М.П. _________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. ЗЈН, и то:
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка
1) Закона).
– Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски
заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).
– Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе 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: 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,
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или
стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).
- Доказ: 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 надлежног органа да
се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.
Закона).
-Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.став
2.ЗЈН.-Образац изјаве je саставни део ове Конкурсне документације.
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки члан
групе понуђача, укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и
печатиран Образац изјаве на основу члана 75.став 2.ЗЈН.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона,
и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом.
1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су
достављени подаци мора да буде најмање 10.000.000,00 динара без пдв-а;
(2) да понуђач у последњих шест месеци пре објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки - није био неликвидан
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три
обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет
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(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс
успеха за 2017. годину.
Потврда о броју дана неликвидности (блокади) за последњих 6 месеци до дана
објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, коју издаје Народна
банка Србије, Центар за бонитет, Одељење за принудну наплату – Крагујевац, која мора да
обухвата тражени период.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге
по систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну
за претходне 3 (три) обрачунске године.
2) Пословни капацитет:
Услов:
Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без пдв-а а који се
односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова из предмета набавке (
реконструкција, адаптација, санација, изградња и доградња објеката са заменом столарије,).
као и да има најмање један појединачно изведени објекат вредности 2.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
Доказ:
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац
Референтне листе, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације.
Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце
потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној
листи, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим
обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из
Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
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- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
-изјава да се потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .
Уз потврду Наручиоца доставити:
Фотокопије Уговора на које се потврда односи
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима, односно може доставити прву и задњу
страну окончане ситуације стим да наручилац оставља могућност да од понуђача
затражи на проверу целокупну окончану ситуацију
3) Технички капацитет
Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за
извођење радова, и то:
Врста
Теретно возило – Камион минималне носивости 4 т
Машина за сечење ПВЦ- профила
Машина за спајање ПВЦ - профила
Метална цеваста фасадна скела

Количина
комада 1
комада 1
комада 1
1.000 м2

Доказ:
Доказе које наручилац захтева за технички капацитет:
- Фотокопије пописне листе или аналитичка картица основних средстава на дан
31.12.2017. године aкo je понуђач власник механизације и опреме, са видно
обележеном –маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун,
купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после
31.12.2017. године или уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није
власник механизације и опреме;
-

за камион без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– фотокопију
саобраћајнe дозволe или читач саобраћајнe дозволe са полисом осигурања важећу на
дан отварања;

-

за металну цевасту фасадну скелу потребно је доставити доказ да испуњава
прописе о примени мера заштите на раду - издато уверење, сертификат или
стручни налаз према домаћим или међународним конвенцијама и прописима фотокопију

-

Понуђач је дужан да попуни и ИЗЈАВУ о техничкој опремљености, која је дата у
Поглављу XII. Конкурсне документације. ИЗЈАВА мора бити оверена печатом и
потписан од стране одговорног лица и достављена уз понуду.

4)Кадровски капацитет:
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Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све
време извршења уговора о јавној набавци и то:
- најмање 8 извршилаца за предметну јавну набавку од чега:
- најмање 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 -који ће решењем бити
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци и
- најмање 7 стручно оспособљених радника из предметa набавке (грађевинске и браварске
струке)
Понуђачи су дужани да имају у радном односу на неодређено време, или лице или агенцију
ангажовану по уговору које поседује следеће квалификације:
- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом.

Доказ:
а) Понуђач је у обавези да за раднике достави, фотокопију уговора о раду / уговор о
обављању привремених и повремених послова или други уговор и одговарајући М образац
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени –
фотокопију уговора о раду и М-А образац,
в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача:
уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова
или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о
раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком
Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о
важности лиценце;
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група
понуђача
 Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе
понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације.
 Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и
да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.
 Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са
подизвођачем
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из
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члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и услов из чл. 75. ст. 2. Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за
привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН.,
већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан начин.
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног
гарантног рока као и истог рока извођења радова, најповољнија понуда биће изабрана
жребањем.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни
рок и исти рок извођење радова. Извчлачење путем жреба наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, наведене папире ставити у коверту плаве боје, а
исте у провидну кутију одакле ће извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Поступак жребања спроводи комисија за
јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника
понуђача. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________ од дана_________године, за јавну набавку , бр.035-3/18 извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе школа, Партија 2. Извођење радова на замени столарије зграде ОШ „Радоје Домановић“ у Манојловцу
А)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
Разврставање понуђача према величини

а)микро; б)мало; ц) средње; д) велико;
е) физичко лице. (заокружити)

ПОНУДУ ПОДНОСИ: /заокружити/
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) 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.
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1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
подизвођача (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 копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској
санацији објеката за потребе школа, Партија 2. - Извођење радова на замени столарије
зграде ОШ „Радоје Домановић“ у Манојловцу
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:

____________________ динара.

Износ обрачунатог ПДВ-а:

____________________ динара.

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: ____________________ динара.
У цену су урачунати сви пратећи трошкови везани за извођење радова и они неће бити
посебно испостављени.
Рок важења понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (не краћи од 60 дана).
Рок плаћања: У року од 45 дана, од дана достављања оверених привремених и окончане
ситуације за изведене радове.

Рок извођења радова је 60 (шездесет) календарских дана, од дана увођења у посао.
Гарантни рок за изведене радовe у трајању од _____година, од датума извршене
примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји предметних
радова (не краћи од 2 године).
Гарантни рок за испоручена добра (опрему), уграђени материјал и инсталирану опрему
је према гарантном року произвођача материјала односно опреме.

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне
документације за ову јавну набавку

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке бр.035-3/18 радови - извођење радова на енергетској

санацији објеката за потребе школа, Партија 2. – извођење радова на замени
столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу поднео независно, без
договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.
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.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном
броју примерака.
У _____________
Дана _________ 2018. године
М.П. ________________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку
бр.035-3/18 радови - извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе
школа, Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје
Домановић''у Манојловцу

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
У ____________
Дана ________2018. године
М.П.
_________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача у случају подношења заједничке понуде,
За случај да понуђач подноси понуду за више партија образац је потребно копирати у довољном броју
примерака.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________ је у поступку јавне
набавке , бр.035-3/18 радови - извођење радова на енергетској санацији објеката за

потребе школа, Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје
Домановић''у Манојловцу - поштовао је обавезе које произилазе 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.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

________________

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране
овлашћеног лица понуђача и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене њиховим
печатима. Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у
потребном броју примерака.
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XI

МОДЕЛ УГОВОРА.
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗА
ПОТРЕБЕ ШКОЛА – ПАРТИЈА 2. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ
СТОЛАРИЈЕ ЗГРАДЕ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У МАНОЈЛОВЦУ
Закључен између:
НАРУЧИОЦА РАДОВА:
Република Србија, Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке,
Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, ПИБ 100545518 кога заступа шеф одељења Зоран
Новаковић сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца“, бр. 2/2017 и 29/2017), као наручилац ( у даљем тексту : Наручилац
радова), с једне стране
и
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
______________________________________________са седиштем у _______________
назив извођача

ул._________________________________бр. ______, ПИБ______________ кога заступа
адреса

_____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
или
Носилац посла ___________________________________са седиштем у ___________
назив носиоца посла

ул.______________________________бр. ______, ПИБ ________________ кога заступа
адреса

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе
__________________________________________са седиштем у _________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и
адреса

__________________________________________са седиштем у _________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________
или
Носилац посла ___________________________________са седиштем у _____________
назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________ кога заступа
адреса

_______________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем
__________________________________________са седиштем у _________________
назив Подизвођача

ул._________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и
адреса
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Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац радова на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
(„Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу позива за подношење
понуда и конкурсне документације за набавку радова Бр. 035-3/18 извођења радова на
енергетској санацији објеката за потребе школа, Партија 2. извођење радова на замени
столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић'' у Манојловцу, спровео отворени поступак.
- да је Извођач радова доставио понуду бр._______од___________ год. која у
потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима
конкурсне документације, као и техничкој спецификацији;
-да је Наручилац радова у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним
набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је
уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођења радова на енергетској санацији објеката за
потребе школа, Партија 2. извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје
Домановић'' у Манојловцу .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за
реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим
прописима и стандардима.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара са ПДВ-ом, од чега је ПДВ____________, што без ПДВ-а
износи _______________________, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене
понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена. Осим вредности рада, добара и услуга
неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта,
осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по
испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији,
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена
из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног
надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране
стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет
процената) од уговорене вредности.
Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана,
вршиће се директно на текући рачун Извођача радова бр. ________________________
код ______________ банке.
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
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Извођач
радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од
____(____________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према
приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају
изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима
се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним
планом грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у
случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца
радова био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати
продужење рокова, сматрају се нарочито:
- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- закашњење увођења Извођача радова у посао;
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морују извести.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу радова у року од 2 (два) дана од сазнања за разлог због кога се рок може
продужити, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у
складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом
115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да
предузме све потребне мере у складу са законом и правилима струке.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по
овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац радова може
једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног
пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
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Ако је Наручилац радова због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду
штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова има обавезе:
- да радове изводи у складу са пројектно-техничком документацијом, постојећим
техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног
објекта, односно радова ове врсте, те да уграђује материјале и опрему који по квалитету
одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и
о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета;
- да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом
градилишном таблом у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту
постављања градилишне табле (Сл. „Гласник РС“, бр. 22/2015);
- да посебним решењем одреди Oдговорног извођача радова који испуњава
одговарајуће услове за предметну јавну набавку, а решење доставља Наручиоцу радова
одмах након потписивања овог уговора;
- да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао;
- да прибави све потребне информације о градилишту и његовом окружењу, и да се
упознао са свим релевантним стварима, обимом и природом радова и добара који су
потребни за извођење и завршетак радова, укључујући и отклањање недостатака;
- да благовремено о свом трошку преузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката,
радова, опреме, материјала, радника, постојећих инсталација, као и суседних објеката;
- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини
на објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више
силе;
- да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова
до предаје радова Наручиоцу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну
сагласност Наручиоца;
- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не
испуњава предвиђену динамику;
- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје
Наручиоцу;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и
противпожарне заштите на градилишту;
- да Надзорном органу Наручиоца радова омогући вршење стручног надзора на објекту
и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ
складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до
уградње, материјал и опрема за уградњу;
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- да на градилишту води и обезбеди све потребне књиге (грађевински дневник, књигу
инспекције и др.) као и осталу документацију о грађењу, све у складу са важећим
прописима;
- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова, које су предмет набавки;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на
основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја ;
- да уколико се појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова застане
са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца радова. Извођач
радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца радова мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме;
- да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче са градилишта
своје раднике и уклони преостали материјал, опрему и очисти градилиште од отпадака;
- да Комисији за примопредају обезбеди сву потребну документацију;
- да отклони све недостатке које је Комисијa за примопредају наложила.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорних обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински
дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Динамички план извођења радова
Члан 11.
Извођач радова је обавезан да након потписивања овог уговора, а пре увођења у
посао достави Наручиоцу на оверу детаљан динамички план извођења радова.
Динамички план је усвојен када је потписан и оверен печатом надзорног органа
Наручиоца радова.
Извођач радова је дужан да у присуству представника Наручиоца радова,
изврши на градилишту анализу извођења радова и да према указаној потреби
предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким и
осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и
одступања у процесу извођења радова.
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О извршеним анализама из претходног става, Извођач радова сачињава
записник и примерак истог, преко присутног представника, доставља Наручиоцу радова.

-

-

Финансијско обезбеђење
Члан 12.
Извођач радова се обавезује:
да наручиоцу у тренутку потписивања уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана, од
дана његовог потписивања, преда регистровану, потписану и оверену печатом меницу
са меничним овлашћењем, за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла, захтев пословној банци за регистрацију менице и
копију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача за потписивање
издатог од стране пословне банке и
да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу регистровану,
потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем - писмо за наручиоца за
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без
ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока, захтев пословној
банци за регистрацију менице и копију картона депонованих потписа овлашћених лица
понуђача за потписивање издатог од стране пословне банке.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека
важећег.
Осигурање
Члан 13.
Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура радове,
објекте и раднике на градилишту према важећим прописима о осигурању и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео
период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да пре почетка радова достави наручиоцу
радова полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са
новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 14.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу
са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или
умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно
употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____(не мање од 2 (две)
године) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену
опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума
примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о
гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда
Наручиоцу радова.
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Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се
покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач радова
није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од
пријема писаног захтева од стране Наручиоца радова.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача
радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених
радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 15.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то
не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња.
Вишкови и мањкови радова
Члан 16.
Вишкови радова су количине изведених радова који прелазе уговорене количине
радова (члан 9. став 1. тачка 5) Посебне узансе о грађењу ,,Сл. Лист СФРЈ”, 18/77, у
даљем тексту: Узансе).
Вишкове радова извођач радова не може да изведе без предходно, у писаној
форми, добијене изричите сагласности наручиоца која је заснована на мишљењу и
детаљном образложењу надзорног органа и лица у чијој је надлежности праћење
извршења уговора.
Количине изведених вишкова радова не могу бити веће од 10% уговорене
количине радова по предметној позицији.
По добијеној писаној сагласности, извођач радова је дужан да изведе вишкове
радова на начин и у роковима који су одређени овим уговором, позитивним прописима
и правилима струке.
Мањкови равова су негативна одступања изведених радова у односу на
уговорене количине радова (члан 9. став 1. тачка 6) Узансе)
Мањкови радова не могу износити више од 10% уговорене количине радова, по
предметној позицији, под условом да не угрожава гарантоване карактеристике објекта
као целине.
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Изведени вишкови и мањкови радова за које је наручилац дао сагласност
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним, јединичним ценама и стварно
изведеним количинама.
Изведени вишкови радова, без сагласности наручиоца или у обиму већем од 10%
уговорене количине радова по предметној позицији, наручилац није у обавези да плати.
Непредвиђени радови
Члан 17.
Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због
осигурања стабилности објекта или ради спречaвања настанка штете, а изазвани су
неким ванредним и неочекиваним догађајем.
Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне
сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту
сагласност.
Извођач радова је дужан да без одлагања обавести Наручиоца радова о
разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
Наручилац радова може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених
радова уговорена цена морала бити повећана за више од 5,0 %, о чему је дужан без
одлагања обавестити Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац радова је дужан исплатити Извођачу
радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за
учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 18.
Извођач о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца радова и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја
радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине
2(два) представника Наручиоца радова, и 1 (један) представник Извођача радова, уз
присуство Стручног надзора.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац радова утврди приликом
примопредаје радова, Извођач радова ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико
не почне са њиховим отклањањем у року од 5 (пет) дана или ако их не отклони у
споразумно утврђеном року, Наручилац радова ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача радова, односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из
чл. 12. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу радова, Наручилац
радова ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу радова,
пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим
атестима за уграђени материјал и извештајима.
Коначни обрачун
Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија
за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи
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од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и
2 (два) представника Наручиоца радова, и 1 (један) представник Извођача радова, уз
присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са
Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 20.
Наручилац радова задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико
Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац радова задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по
примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава
за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу радова преда пројекат изведеног
објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од
стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, а у случају појаве
непредвиђених радова предвиђени чланом 16. овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности
провобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 12/2012, 14/2015 и 68/2015)
Евентуалне вишкове и мањкове радова уговорне стране ће уговорати у складу са
члалном 16. овог уговора.
По упућеном захтеву за продужење рока од стране извођача радова, добијеном
позитивном мишљењу надзорног органа и лица задуженог за праћење извршења
уговора Наручилац ће дозволити продужење рока за извођење радова ако насупи наки
од разлога прописани чланом 6. овог уговора.
Уговор се сматра измењеним када уговорне стране закључе Анекс уговора у
складу са Одлуком о измени уговора коју наручилац донесе на начин и условима
прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама
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Сходна примена других прописа
Члан 21.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се
одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се
уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 22.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација
- конкурсна документација
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- динамика извођења радова
Члан 23.
О извршењу овог уговора стараће се Градска управа - Одељење за друштвене
делатности и локални развој града Лесковца, и исто се обавезује да обезбеди лице које
ће вршити контролу над извршењем уговорних обавеза извођача радова, као и да
обезбеди стручни надзор над извођењем радова.
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу
Ступање на снагу
Члан 25.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране,
односно у тренутку када исти наручилац радова прими потписан и оверен од стране
извођача радова, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу бланко сопствену меницу
за добро извршење посла од стране Извођача радова.
Број примерака уговора
Члан 26.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих су 2 (два) за
извођача радова, а 4 (четири) за наручиоца радова.
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

__________________

М.П.
__________________

НАПОМЕНА: понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом
чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.
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XII ИЗЈАВA О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Понуђач _________________________________, из _______________, ул. и бр.
____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем,
да располажем техничком опремом за извођење предметних радова за ЈНбр 035-3/18извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе школа, Партија 2. – извођење
радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу - да је наведена
опрема у исправном стању, чија је врста, количина, година производње и облик
поседовања , наведена у следећој табели:

Врста и тип

Р.Б

Количина

Година
производње

Облик поседовања
(својина, закуп,
лизинг)

1.

2.

3.

4.

5.

Напомена: уз Изјаву доставити и доказе о испуњености услова за технички капацитет, и то:
Фотокопије пописне листе или аналитичка картица основних средстава на дан 31.12.2017.
године aкo je понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном –маркираном
траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао
власник механизације и опреме после 31.12.2017. године или уговор о закупу, уговор о лизингу и
сл. ако понуђач није власник механизације и опреме;
- за камион без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– фотокопије
саобраћајних дозвола или читача саобраћајних дозвола са полисама осигурања важеће на дан
отварања;
-

Датум:

за металну цевасту фасадну скелу потребно је доставити доказ да испуњава прописе о примени
мера заштите на раду - издато уверење, сертификат или стручни налаз према домаћим или
међународним конвенцијама и прописима - фотокопија

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Редни бр.

За Партију 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у
Манојловцу
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да
назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији
уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
Назив уговора
Година
Вредност
завршетка
(навести назив објекта,
Наручилац
реализације
врсту радова, површина и
(динара без ПДВ-а)
уговора
намена објекта)

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији
је образац садржан у делу XIV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)
за потребе наручиоца _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
1. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у
вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на
основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________
Датум завршетка радова:______________________
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може
употребити.
Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну
и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да
назив понуђача

Редни број:

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци бр 035-3/18 –
извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе школа, Партија 2. –
извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу

Име и презиме извршиоца:

Број лиценце:

Назив понуђача /
учесника у заједничкој
понуди код кога је лице
ангажовано

Основ радног
ангажовања

1

2

Напомена: Уз овај образац изјаве потребно је приложити фотокопију лиценце и
потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца
лиценце.
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља
које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач
о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље
мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује
доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач ______________________________________________________, даје

ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, Град Лесковац,
Градска управа – Одељењу за јавне набавке - уколико нам се додели Уговор за јавну
набавку бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе
школа, Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје
Домановић''у Манојловцу, одмах по закључењу уговра, односно од дана увођења у
посао од стране надзорног органа, а пре почетка радова, доставити, оригинал или
оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих
наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

- Изјављујем да ми је Наручилац омогућио обилазак локације за извођење
радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку бр. 0353/18 Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје
Домановић''у Манојловцу, дана ____. ____. 2018. године.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________________
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XVIII MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК
_____________________________________________ (назив и седиште)
МБ:
___________________________
ПИБ:
__________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ______________________ код ________________ банке (уписати
назив пословне банке) ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ПОВЕРИЛАЦ: Град Лесковац – ул. Пана Ђукића 9-11 16000 Лесковац (у даљем тексту
поверилац).
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, да предату
меницу број _______________________(унети серијски број менице) може попунити у износу
од _______________________ (________________________динара), односно у висини од 10%
од понуђене цене без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
___________________________________ (_________________________динара) и да безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши
наплату са свих рачуна дужника ________________________________________________
_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив,
место и адресу) код банака, а у корист повериоца, Град Лесковац - ул. Пана Ђукића 9-11.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у
случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Рок важења менице износи 60 дана од дана отварања понуда.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника
___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.
Издавалац менице
_______________________
(место и датум)

_____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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XIX ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

____________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Датум:_____________
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ће мо наручиоцу, Град Лесковац, Градска
управа – Одељењу за јавне набавке - уколико нам се додели Уговор за јавну набавку
бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе школа, за
Партију 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у
Манојловцу - у тренутку потписивања уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана,
од дана његовог потписивања, предамо регистровану, потписану и оверену печатом
меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла, у износу од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла, захтев пословној банци за регистрацију
менице и копију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача за
потписивање издатог од стране пословне банке и
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу
радова преда оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у
гарантном року са пратећом документацијом у висини од 5% од вредности уговора
без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од гарантног рока.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора
се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.
Менична овлашћења треба да гласе на Град Лесковац, Пана ђукића 9-11, 16000
Лесковац ПИБ 100545518 , матични број 06856535, број рачуна 840-19640-87 .

ПОНУЂАЧ
м.п.
________________________
(потпис одговорног лица понуђача)
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XX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
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.
Понуду доставити на адресу: Град Лесковац – Градска управа- Одељење за
јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској санацији објеката за
потребе школа, за Партију 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ
,,Радоје Домановић''у Манојловцу – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.01.2019. године до 12,00 сати.
Начин преузимања конкурсне документације:
на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет страници
наручиоца www.gradleskovac.org или лично на адреси: Градска управа -Одељење
за јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац (сваког радног дана од
07.00 до 15.00 сати)
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 11.01.2019. године до 12.00 сати.
Место,време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се након истека рока за подношење понуда
дана 11.01.2019. године у 12.30 сати на адреси Наручиоца - Градска управа- Одељење
за јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац у присуству чланова Комисије
за предметну јавну набавку.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати
отварања понуда:

у поступку

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који
ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају уредна
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуде.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти или кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних
услова, мора да садржи:
1) предмер и предрачун радова са структуром цена ,
2) образац понуде
3) образац изјаве о независној понуди,
4) образац трошкова припреме понуде,
5) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
6) модел уговора,
7) Изјава о техничкој опремљености,
8) образац Референтне листе,
9) потврда о реализацији раније закључених уговора,
10) изјава о кључном техничком особљу,
11) образац изјаве о достављању полисе осигурања,
12) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде са пратећом документацијом,
13) изјава понуђача о финансијском обезбеђењу
14) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени
конкурсном документацијом и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
15) споразум групе понуђача о извршењу предметне јавне набавке (у случају
заједничке понуде).
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни,
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу
попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације , са свим
наведеним траженим подацима.
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми
која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након
отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача.
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У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
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: Градска
управа- Одељење за јавне набавке, Лесковац, ул. Трг револуције бр. 33/4, са
назнаком:
„Измена понуде/ допуна понуде/измена и допуна понуде/ опозив понуде за јавну
набавку радова – ,,Понуда за јавну набавку бр.035-3/18 - извођење радова на
енергетској санацији објеката за потребе школа, за Партију 2. – извођење радова на
замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу – 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, број телефона и контакт особу.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У обрасцу понуде (заокруживањем) понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде
заокружи 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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из чл. 75 ст.1. тачка 1), 2) и 4) и става 2. Закона о јавним набавкама, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и


који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75 ст.1.
тачка 1), 2) и 4). и става 2. Закона о јавним набавкама, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова, а додатне услове испуњавају заједно.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како
је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености
обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
- Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане
ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред
уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји
радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о
примопредаји.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који
испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране
стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
Авансно плаћање није предвиђено.
-

Захтеви у погледу гарантног рока
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Гаранција за набавку бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској санацији
објеката за потребе школа, Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде
ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу, не може бити краћа од 2 године од дана
примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 2 године од дана примопредаје
радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката, односно радова другачије одређено.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече од дана извршене примопредаје радова.
- Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке
за Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у
Манојловцу не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао
понуђача- извођача радова.
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико
другачије није договорено.
Радови на објектима изводе се (без фаза извођења)
Место извођења радова

ОШ ,,Радоје Домановић''у Манојловцу, ул. Маршала Тита бр.98. на КП бр.130 КО
Манојловце, 16000 Лесковац.
- Захтев у погледу рока важења понуде.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
- Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да пре почетка радова осигура радове,
раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и
достави наручиоцу, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења
за цео период извођења радова.
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да пре почетка радова , достави
наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима
и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је
дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом
осигурања.
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у
Поглављу XVI у Конкурсној документацији.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
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предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати цена без пореза
на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта као и све остало
зависне трошкове.
Јединичне цене дате у предмеру и предрачуну радова са структуром цена,
не могу се мењати до коначне реализације уговора.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену бланко сопствену
меницу за озбиљност понуде наплативу на први позив и без приговора, са приложеним
меничним овлашћењем (Поглавље XIX конкурсне документације) на износ од 10% од
вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања
понуде, копију картона депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице.
Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у
Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије .
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:
(1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду;
(2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
(3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе меницу за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документције;
(4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полисе осигурања.
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 бланко сопствену меницу за озбиљност понуде са
траженом пратећом документацијом, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
Наручиоцу у тренутку потписивања уговора или најкасније у року од 5 (пет)
дана, од дана његовог потписивања, регистровану, потписану и оверену печатом
бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла, у
износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, захтев пословној банци за
регистрацију менице и копију картона депонованих потписа овлашћених лица понуђача
за потписивање издатог од стране пословне банке и
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Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року са
пратећом документацијом у висини од 5% од вредности уговора без обрачунатог
ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од гарантног рока.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора
се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.
Менична овлашћења треба да гласе на Град Лесковац, Пана ђукића 9-11, 16000
Лесковац ПИБ 100545518 , матични број 06856535, број рачуна 840-19640-87 .
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача, а на захтев истог средства
финансијског обезбеђења ће бити враћена.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац ће одбити давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за рангирање понуде.
Поверљивим ће бити третирани документи који у горњем десном углу носе назнаку
''поверљиво'' и потпис овлашћеног лица.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може у писаном облику ( путем поште на адресу наручиоца, факсом на бр. 016
/216-651 или електронском поштом) тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде , као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 ( пет ) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева , одговор објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом (члан
20.Закона).
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде ,није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку,
бр.035-3/18 - извођење радова на енергетској санацији објеката за потребе школа, за
Партија 2. – извођење радова на замени столарије зграде ОШ ,,Радоје Домановић''у
Манојловцу“.
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши измену
или допуни конкурсну документацију.
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, све измене или допуне ће објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за подношење понуде на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац неће мењати нити
вршити допуну конкурсне документације.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

14. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели
уговора или одлуку о обустави поступка јавне набавке у року одређеном у позиву за
подношење понуда, односно у року од 25 дана, од дана отварања понуде
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка јавне набавке мора бити
образложена и мора да садржи податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о
правном средству.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка јавне
набавке објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења као и на својој
интернет страници

15. 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.
16. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
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Наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове
- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
17. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
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 јавне набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: javnanabavkasuzana@sbb.rs, факсом на број 016/216-651 или препорученом
пошиљком са повратницом. 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 обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 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
складу са чл. 63. ст. 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
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благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 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 понуда, 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. овог ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. овог ЗЈН , а која износ
120.000,00 динара.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

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:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - ................. 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;
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(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни
број јавне набавкe];
(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
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописима.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ШКОЛА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, а у случају појаве
непредвиђених радова предвиђени чланом 16 овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности
провобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 12/2012, 14/2015 и 68/2015)
Евентуалне вишкове и мањкове радова уговорне стране ће уговарати у складу са
члалном 16. овог уговора.
По упућеном захтеву за продужење рока од стране извођача радова, добијеном
позитивном мишљењу надзорног органа и лица задуженог за праћење извршења
уговора Наручилац ће дозволити продужење рока за извођење радова ако наступи неки
од разлога прописани чланом 6. овог уговора.
Уговор се сматра измењеним када уговорне стране закључе Анекс уговора у
складу са Одлуком о измени уговора коју наручилац донесе на начин и условима
прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама.
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