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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:


Назив: Eлектротехничка школа „Никола Тесла“



Адреса: Краљице Наталије 31, 11000 Београд



ПИБ: 100052255



Матични број: 07003048



Сајт: www.teslabg.edu.rs

2. Категорија наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и
подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова.
.
4. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015 су радови – Адаптација секундарне грејне инсталације
за потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда.
5. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет стране
Наручиоца.
7. Контакт лице:


Драгомир Крстовић, дипл. инж., службеник за јавне набавке



Е-mail адреса: office@kgbnabavke.rs



Факс: 011/3470-519
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 5-1.3.3/2015 су радови – Адаптација секундарне грејне инсталације, за
потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда.


Oзнака и назив из Општег речника набавки: 45300000 – Радови на грађевинским
инсталацијама.

2.Партије:
Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

3.1. Опис објекта

Пословни објекат - Електротехничка школа “Никола Тесла” у улици Краљице Наталије бр.31
је постојећи објекат. Састоји се од подрума, приземља, првог, другог спрата и поткровља
изнад дела објекта.
Топлотна подстаница је смештена у подруму објекта. Разводна мрежа је вођена кроз
подрумске просторије а успонски водови видно, уз фасадне и преградне зидове. Укупни
инсталисани капацитет топлотне подстанице, укључујући и предметни простор је 837.22 кW,
према подацима из услова ЈКП Београдске електране
При адаптацији поткровља извршена је адаптација инсталације грејања. Прикључење
просторија извршено је на постојећи успонски вод, са додатном циркулационом пумпом
инсталисаном на самом успонском воду. Део инсталације је прикључен видно, цевном
мрежом од челичних цеви, а део у адаптираном дуплом поду – бакарним цевима и уронским
радијаторским вентилима.
Ова инсталација лоше ради и учионице су недовољно загрејане.
Због тога се инвеститор одлучио за прераду постојеће инсталације грејања.
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3.2. Опис машинске инсталације

Новопројектована грана инсталације, сходно пројектном задатку и техничким условима
Београдских електрана, је прикључена на постојеће кућно разводно постројење у топлотној
подстаници, на колекторима топле воде, где је већ постојао резервни прикључак. Овај
прикључак је искоришћен у новопројектованом решењу.
Успонски вод користи трасу постојеће хоризонталне цевне мреже у подруму објекта. Цевни
водови се воде под плафоном подрума до вертикале, која се води до поткровља.
Извршен је поновни прорачун губитака топлоте и димензионисање грејних тела у складу са
стварним стањем зидова и прозора. Према условима ЈКП Београдске Електране, прорачун је
урађен за t sp = -12.1 C и за температурски режим рада секундарне мреже 80/60 C.
Задржана су постојећа грејна тела, с тим што су урађјене корекције у складу са резултатима
прорачуна тј у складу са променом одавања радијаторских чланака према новим
температурским условима.
Извршена је провера и димензионисање цевовода у складу са новим топлотним конзумом, и
избор циркулационе пумпе за новопројектовано стање.
Извршена је провера постојећег измењивача топлоте и експанзионе посуде. Они
задовољавају и у новопројектованоим условима, с обзиром да је капацитет инсталисаног
измењивача топлоте тип LSL L1-142 производње Данфос, 1.100 кW.
Развод топле воде по поткровљу води се ходницима, под плафоном и изнад пода. Цевна
мрежа води до постојећих грејних тела. Распоред грејних тела је прилагођен распореду
просторија.. Пројектована је замена радијаторских вентила и уградња нових, термостатских
као и замена навијака. Свако грејно тело је опремљено одзрачним славинама.
Температурна компензација инсталације је предвиђена као самокомпезација, са уградњом
чвстих тачака на местима дефинисаним графичком документацијом.
Пројектом је предвиђена демонтажа постојеће цевне мреже у поткровљу, осим дела у поду
који се сече до границе пода и блиндира.
Инсталацију пре пуштања у рад испрати, испитати на хладан хидраулички притисак, у складу
са техничким условима датим у овом пројекту, и томе сачинити записник у присуству
надзорног органа. Цевну мрежу очистити од рђе, обојити два пута основном бојом и два пута
радијатор лаком. Део цевне мреже кроз подрумске и негрејане просторије се боји основном
бојом и изолује минералном вуном у опшиву од Ал лима.
Према новом прорачуну губитака топлоте и грејних тела, укупна количина топлотног конзума
се неће променити, тако да нема утицаја на функционисање осталих делова инсталације
грејања.
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3.3. Опис електро инсталације
3.3.1. Општи део

-

Овај пројекат је електро део уз Главни машински пројекат адаптације секундарне грејне
инсталације Електротехничке школе “Никола Тесла” у ул. Краљице Наталије бр.31 у Београду
и урађен је на основу истог пројекта термотехничких инсталација. Електро пројекат је урађен у
складу са техничким условима за пројектовање електричних инсталација за топлотне
подстанице ''Београдских електрана''.
Предмет овог пројекта су ел. инсталације доградње система грејања (новопројектоване
циркулационе пумпе за потребе поткровља објекта).
Овим пројектом предвиђене су следеће електроенергетске инсталације:
инсталације електромоторног погона пумпи,
инсталације уземљења и изједначења потенцијала у топлотној подстаници.
3.3.2. Напајање и прикључак
Напајање новопланираних циркулационих пумпи за потребе поткровља објекта ЦП-1 и ЦП-1р
предвиђено је из постојећег разводног ормана постојеће топлотне подстанице РО-ТП.
Предметни постојећи разводни орман РО-ТП је, у смислу расположивог простора и
енергетског биланса, довољног капацитета, тако да инсталација новопројектованих пумпи не
захтева промену у капацитету напојног кабла РО-ТП, промену у топљивим осигурачима у
мерно-разводном орману са кога се напаја РО-ТП, као ни начин мерење ел. потрошње
постојеће топлотне подстанице.
Закључак: напајање, начин заштите и мерење ел. потрошње постојеће топлотне подстанице
се задржава у постојећем стању - није предмет овог пројекта.
3.3.3. Разводни орман РО-ТП
У предметној топлотној подстаници, лево од улазних врата, налази се постојећи разводни
орман РО-ТП димензија 1000мм x 1200мм из којег се напајају постојећи електро потрошачи у
топлотној подстаници.
Овим пројектом је предвиђена доградња постојећег РО-ТП у смислу уградње
новопројектоване опреме за напајање и командовање новопројектованих циркулационих
пумпи ЦП-1 и ЦП-1р у постојећи РО-ТП.
Потребно је на вратима РО-ТП уградити опрему за две пумпе, и то: гребенасте прекидаче са
сигналним сијалицама, у свему према цртежима из графичког дела пројекта. Унутрашњим
распоредом опреме у орману РО-ТП предвиђа се уградња комплетне опреме за две пумпе.
На РО-ТП поставити са унутрашње стране трополну шему која одговара новопројектованом
стању.
За даљинско управљање новопројектованим пумпама предвиђен је постојећи ТПЦ пријемник,
према условима локалног јавног комуналног предузећа.

-

За уградњу у РО-ТП предвиђена је следећа опрема:
комплет топљивих осигурача,
трополни контактори,
биметали,
сигналне сијалице црвене боје за сигнализацију рада пумпи,
командни прекидачи.

Сви командни прекидачи за команду и сигналне сијалице се уграђују са спољне стране врата РОТП, а заштићени су са унутрашње стране од случајног додира делова под напоном пертинаксом.
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3.3.4. Инсталација електромоторног погона
Електрична инсталација електромоторног погона пумпи ЦП-1 и ЦП-1р у топлотној подстаници је
предвиђена да се изведе кабловима PP/Y 4x1,5мм2 по пумпи, положеним делимично на постојеће
ПНК регале монтиране на плафону, а делимично у САПА цевима, као у графичком делу појекта.
Заштитним проводником обавезно уземљити моторе пумпи у подстаници.
Помоћу постојећег изборног прекидача Р-0-А монтираног на вратима ормана обезбеђено је
командовање радом пумпи, и то: „ручно“ – хаваријски и „аутоматски“ – даљински преко ТПЦ
уређаја.
3.3.5. Заштита од струјног удара индиректним додиром
За заштиту од струјног удара примењена је електрична мрежа ТН-Ц/С система. Провера
ефикасности заштите дата је у посебном прилогу у оквиру овог пројекта.
У постојећој топлотној подстаници изведен је прстен изједначења потенцијала траком ФеЗн
20x3мм, потребно је новопројектоване пумпе и осталу опрему премостити проводником P/F-Y
1x6мм² (у складу са цртежом бр.4 "Шема везе са премошћењем" и детаљу).
По завршеним радовима у подстаници извршити неопходна мерења отпора петље и уземљења
која су предвиђена предмером и предрачуном.
3.3.6. Мерење и регулација
Није предмет овог пројекта.
3.4. Предмер и предрачун
Овим предмером и предрачуном предвиђена је опрема која према проспектима и
упутствима произвођача испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може да угради опрему и других произвођача, под условом да
та опрема има исте или боље карактеристике, као и габарите који су у пројектовану
инсталацију могу без измена уклопити.
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом
у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих
накнадних рокова.
У свакој позицији овог предмера, уколико није супротно написано, обухваћени су:
- набавка,
- транспорт до места уградње,
- монтажа и уградња,
- израда специфичних склопова,
- испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала,
- сав потребан алат, скеле и транспортна средства,
Сва повезивања (клемовање) електро потрошача по овом пројекту и пуштање у рад
свих мотора су обавеза испоручиоца тј. монтажера.
Полагање каблова и повезивање унутар Р.О. са обележавањем је обавеза произвођача радова по
електро пројекту.
Собзиром да се ради о адаптацији објекта при извођењу посебну пажњу посветити
међуфазном усаглашавању.
При наручивању опреме обратити посебну пажњу на димензије и карактеристике уређаја
и опреме
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3.5. Општи подаци
Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни
део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем
одређује наручилац.
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство
понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.
Сви радови по овом пројекту морају се извести стручно и солидно у складу са пројектом и свим
важећим техничким прописима, стандардима и нормативима као и прописима техничке заштите на
раду. Извођач је дужан да све елементе који се уграђују у конструктивне делове прописано анкерује
на начин који ће максимално гарантовати њихову стабилност.
У року за подношење понуда Извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи
сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројекту или описима радова, јер се каснији
изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од
предвиђеног квалитета радова.
За сваки уграђени материјал у објекат Извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да
производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи
искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат.
Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, употреба алата и машина,
спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања,
пробијање отвора и сл., утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и све обавезе и сви
остали потребни трошкови да се објекат приведе у стање функционалне употребљивости у складу са
предвиђеним квалитетом.
Речи утовар и истовар подразумевају све врсте утовара и истовара, како у колица тако и у камион.
По завршеним радовима демонтирају се и уклањају све скеле, платформе, материјала, заштите и
остале помоћне конструкције. Њихова демонтажа и уклањање спада у цену монтаже и не може се
посебно обрачунавати, иако то није поједино наглашено у појединим позицијама.
Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова,
jединичне цене за све позиције из предмера радова, за које се утврди постојање вишка радова остају
фиксне и непроменљиве ако не прелазе 10% од уговорених количина радова, а извођење вишка до
10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да се изведу
радови који су предмет јавне набавке, радним данима од 10:00 до 14:00 часова. Особа за
контакт у вези обиласка: Јелена Јевтић, телефон: 011/2688-290.
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана. Радови се
могу изводити само викендом и радним данима када нема наставе, у договору са Наручиоцем.
Место извођења радова: Eлектротехничка школа „Никола Тесла“, Краљице Наталије 31, 11000
Београд.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ 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. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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

4) 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);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) У погледу финансијског капацитета услов је:


да је понуђач у две обрачунске године (2012. и 2013. година) остварио пословни
приход у износу од 5.000.000,00 динара.



да понуђач у две обрачунске године (2012. и 2013. године) није пословао са
губитком;



да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 6 (шест)
месеци, а рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године (2012,
2013. и 2014.) извео радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за
наведени период, у износу од минимум 8.000.000,00 динара.
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3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским
капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има у сталном радном
односу или ван радног односа минимум 6 лица, од тога:


минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом за одговорног
извођача радова - 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике;



аутогени заваривач са атестом - 2;



монтер централног грејања – 3;

За лица ван радног односа период радног ангажовања мора да покрива период на који
се уговара предметна јавна набавка.
4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже минималном
техничком опремљеношћу, и то:
 атестирана гарнитура за аутогено заваривање ...................... 2 ком.
 атестирани апарат за електролучно заваривање .................. 2 ком.
 доставно возило носивости преко 500 кг ................................. 1 ком.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.

Понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона доказује на следећи начин:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –
Доказ:
У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда),
У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –
Правна лица:
Доказ:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
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, 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).
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –
Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
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Напомена: Уместо доказа из члана 75. ст 1. тачка 1) – 4) понуђач може да достави
потписану и оверену Изјаву – Образац бр. X.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
Доказ: потписан и оверен Образац XI.
Докази од 1-4 се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац,
одабраном понуђачу, пре доношења одлуке о додели уговора, може тражити на
увид оригинале или оверене копије.
У складу са чланом 78. став 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача
који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1-4 ако
приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је
регистрован у Регистру АПР-а.

2.2.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) У погледу финансијског капацитета услов је:


да је понуђач у две обрачунске године (2012. и 2013.) остварио пословни приход
у износу од 5.000.000,00 динара;



да понуђач у две обрачунске године, (2012. и 2013. године) није пословао са
губитком;



да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 6 (шест)
месеци, а рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ:


Потврде о пријему редовног финансијског извештаја за две обрачунске године,
(2012. и 2013.) издате од стране Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог
књиговодства, доставља:
-Билансе успеха за претходне 2 (две) обрачунске године (2012. и 2013.).



Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне
банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом
Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности за
тражене обрачунске године.
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2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године (2012,
2013. и 2014.) извео радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за
наведени период, у износу од минимум 8.000.000,00 динара.
Доказ: Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII).
3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским
капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има у сталном радном
односу или ван радног односа минимум 6 лица, од тога: :


минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом за одговорног
извођача радова - 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике;



аутогени заваривач са атестом - 2;



монтер централног грејања – 3;

За лица ван радног односа период радног ангажовања мора да покрива период на који
се уговара предметна јавна набавка.
Доказ:
- копија лиценце 430 и потврда
важеће лиценце;

Инжењерске коморе Србије о поседовању

- Фотокопија уверења 311 за аутогеног заваривача – 2;
- Изјава о кадровском капацитету (Образац XV).

4) У погледу техничког капацитета:
Доказ: Изјава о техничком капацитету (Образац XIV).
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то
докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих
се недвосмислено може приступити траженом доказу.
Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе
за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број 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: Електротехничка школа “Никола Тесла”, Краљице Наталије 31,
11000 Београд: ,,Понуда за јавну набавку радова – Адаптација секундарне грејне инсталације,
ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.09.2015. године
до 13:00 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 28.09.2015. године у 13:30 часова у просторијама школе
на адреси: Електротехничка школа “Никола Тесла”, Краљице Наталије 31, 11000 Београд.
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку
отварања понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно 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 време 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.

Понуда мора да садржи:
1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом (Поглавље VI);
2. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац – Предмер и предрачун радова
(Поглавље VI – 6);
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3. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом
чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (Поглавље VII);
4. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан
(Поглавље VIII);
5. Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица (Поглавље IX);
6. Изјаву понуђача из Поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица
и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(и изјаву подизвођача уколико их има);
7. Изјаву понуђача из Поглавља XI, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица
и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама;
8. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о давању средстава
финансијског обезбеђења (Поглавље XII);
9. Доказ о испуњености додатних услова:
 Потврде о пријему редовног финансијског извештаја за две обрачунске
године, (2012. и 2013.) издате од стране Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог
књиговодства, доставља:
-Билансе успеха за 2 (две) обрачунске године (2012. и 2013.);
 Потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије.
10. Доказ о испуњености додатних услова:
 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII);
11. Доказ о испуњености додатних услова:
 Изјава о испуњености техничког капацитета (Образац XIV);
12. Доказ о испуњености додатних услова:
 копију лиценце 430 и потврду Инжењерске коморе Србије о поседовању
важеће лиценце;


уверење 311 за аутогеног заваривача - 2;



Изјава о кадровском капацитету (Образац XV).

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 (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2.
Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
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), наведено треба дефинисати споразумом којим се
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понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ:
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И 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: Електротехничка школа “Никола
Тесла”, Краљице Наталије 31, 11000 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈНМВ бр.
5-1.3.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈНМВ бр.
5-1.3.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈНМВ бр.
5-1.3.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација секундарне грејне инсталације,
ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. 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 (Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
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 подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
Поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:



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.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане
ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на
основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана, од дана увођења у
посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских 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. Уколико
понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје
радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене материјале и
уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.
Цена је фиксна и не може се повећавати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања
уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ
10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет)
дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице,
оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће
бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора,
уговор неће бити закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о додели уговора и
уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. Меница мора бити
неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.
2) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом примопредаје
радова достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, на
износ 5% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 5
дана дуже од гарантног рока. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора
бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке
понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач
на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на изведеним радовима, у
року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади квалитет
изведених радова са захтевима наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве у складу са законом понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила
поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих
лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку
„ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора
бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Електротехничка
школа “Никола Тесла”, Краљице Наталије 31, 11000 Београд, електронске поште на e-mail:
office@kgbnabavke.rs или факсом на број 011/3470-519, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова.
Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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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.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу
са чланом 82. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а (уместо 10% из тачке 6.12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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. Закона;
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 ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључиоио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. Доказ може
бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,
8) други одговарајући доказ премерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако су им и ти елементи исти
најповољнија понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све 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.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу: Електротехничка школа “Никола Тесла”, Краљице
Наталије 31, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail: office@kgbnabavke.rs, факсом на број
011/3470-519, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који
пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом 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 2 (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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на ЈНМВ бр. 5-1.3.3, сврха: Такса за ЗЗП; :
Електротехничка школа “Никола Тесла”, Краљице Наталије 31, 11000 Београд, јавна набавка
ЈНМВ бр. 5-1.3.3, корисник: Буџет Републике Србије), Шифра плаћања: 153 или 253.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова – Адаптација
секундарне грејне инсталације, ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015, за потребе Електротехничке школе “Никола
Тесла” из Београда.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

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.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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:
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Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ
ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015

–

АДАПТАЦИЈА

СЕКУНДАРНЕ

ГРЕЈНЕ

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):
Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):
Вредност просечног бруто норма часа без
ПДВ-а (дин.)
Вредност просечног бруто норма часа са
ПДВ-ом (дин.)

Рок и начин плаћања:

У року од 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема
окончане ситуације коју
Извођач испоставља
Наручиоцу и потписивања
записника о примопредаји
радова, на основу изведених
количина уговорених радова и
уговорених цена.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60
дана):
Гарантни рок за изведене радове (не може бити
краћи од 2 године)
Рок за извођење радова (не може бити дужи од
90 дана од дана увођења у посао):
Место извођења радова:

Електротехничка школа
“Никола Тесла”, Краљице
Наталије 31, 11000 Београд

стр. 27 од 56
Јавна набавка радова – Адаптација секундарне грејне инсталације – ЈН бр. 5-1.3.3/2015

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________

Напомене:
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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6) Образац - Предмер и предрачун радова и образац структуре цене са упутством како да се попуни

 У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона III) и
количину (колона IV), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за
материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне V-VII), укупан износ понуђене цене без
ПДВ-а (колоне VIII-X), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима.

Р.
бр.

I
1.
2.

3.
4.

5.

Опис радова

Јед.
мер
е

II

Јединична цена без ПДВ-а
(дин.)
МатеРад
Свега по
ријал
јед. мере
(V+VI)
III
IV
V
VI
VII
I ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

Пражњење комплетне инсталације
пауш.
радијаторског грејања у објекту.
Демонтажа постојеће цевне мреже
радијаторског грејања и преливних водова,
заједно са прибором за ослањање и
причвршћивање исте. Демонтиране цеви
сортирати и издвојити оне које се могу
м
користити у новопројектованом стању.
Преостали материјал изнети ван објекта,
на депонију или на место које одреди
Инвеститор.
пречници од Ø21.3x2.3 до Ø42.4x2.6
Демонтажа постојећих грејних тела.
ком
производ "Глобал" тип "Воx"
Демонтажа постојеће циркулационе пумпе.
У цену радова урачунато је одвезивање
електро инсталације, изолација каблова,
ком
демонтажа пумпе и предаја инвеститору у
даљу надлежност.
Демонтажа пратеће опреме

Количина

Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
Материјал
(IVxV)
VIII

Рад
(IVxVI)
IX

СВЕГА
мат.+рад
(VIII+IX)
X

150

19

1

пауш.
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6.

7.

Транспорт демонтираног материјала на
депонију

пауш.

Блиндирање постојећег упонског вода и
цеви у поду просторија

пауш.

УКУПНО – ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ
ОПРЕМЕ:
II ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
1.

Испорука и монтажа чланкастих
радијатора. У цену радова урачунато је
формирање грејног тела од постојећих
грејних тела, уз додавање нових чланака
на постојеча грејна тела, монтажа.
Радијатори су за радни притисак од 6 бар.
Производ Глобал, Италија
тип:
Vоx 600 или одговарајући

2.

Испорука и монтажа радијаторских конзола.

3.

Испорука и монтажа радијаторских
одстојника
Испорука и монтажа алуминијумских
радијаторских чепова и редукција

4.

5.

6.

7.

Ч ДН25
Р ДН25-ДН15
Испорука и монтажа термостатских
радијаторских вентила са двоструком
регулацијом, производ ГИАЦОМИНИ тип
Р15
ДН15 НП6 или одговарајући
Испорука и монтажа радијаторских
затварајућих навијака.
ДН15 НП6
Испорука и монтажа одзрачних славина
са металним кућиштем за уградњу на
грејним телима

чл.

65

ком

45

ком

25

ком
ком

42
42

ком

21

ком

21

ком

21

стр. 30 од 56
Јавна набавка радова – Адаптација секундарне грејне инсталације – ЈН бр. 5-1.3.3/2015

ДН15
8.

9.

Испорука и монтажа лоптастих славина за
пуњење и пражњење са капом и ланцем
ДН15
Испорука и монтажа термо главе на
термостатске радијаторске вентиле.

ком

21

ком

21

УКУПНО - ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
III ЦЕВНА МРЕЖА
1.

Испорука и монтажа челичних цеви ЈУС
Ц.Б5. 221. за повезивање елемената.
Ø21.3x2.3
Ø26.9x2.3
Ø33.7x2.6
Ø42.4x2.6
Ø48.3x2.6

2.

3.

м
м
м
м
м

За сав спојни, заптивни, материјал за
израду чврстих тачака, челичне чауре и
помоћни материјал потребан за монтажу
челичних цеви узима се 50% вредности
цеви из тачке 1 овог дела предмера и
предрачуна.
Премазивање цевне мреже од челичних
цеви у два премаза, заштитном бојом
постојаном на радној температури. Пре
наношења заштите, цеви добро очистити
од корозије и нечистоће.
Ø21.3x2.3
Ø26.9x2.3
Ø33.7x2.6
Ø42.4x2.6
Ø48.3x2.6

108
48
54
54
12

0,5

м
м
м
м
м

108
48
54
54
12
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4.

5.

Бојење цевних водова, који се не изолују,
са два премаза лак боје постојане на
радној температури, у тону према захтеву
Инвеститора
Ø21.3x2.3
Ø26.9x2.3
Ø33.7x2.6
Ø42.4x2.6
Ø48.3x2.6
Израда, испорука и монтажа ваздушних
судова за одзрачивање инсталације
комплет са вентилом ДН 15 за испуст
ваздуха и преливном цеви Ø21.3x2.3 .
Ø76.1x2.9 Л=200мм

м
м
м
м
м

108
48
54
54
12

ком

2

УКУПНО – ЦЕВНА МРЕЖА:
ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
IV СЕКУНДАРНИ ДЕО ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
1.

Испорука и монтажа циркулационих пумпи.
Произвођач "ДАБ". Испорука са
контраприрубницама комплет за
монтирање на цевовод, и са сетом
завртањева и заптивки све ПН16 и ПН10.
У цену урачунато и пуштање у погон.
Тип:ВА 35/130, производ: ДАБ или
одговарајући
V=1.822 м3/h
H=8500 Pа
Н=71 W, I=0.31А ; 1~ 230В 50Hz

ком

2
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2.

Лоптаста славина, навојна, са славином за
испуст, следећих димензија:

ком

6

Испорука и монтажа косог регулационог
вентила са прикључцима за
диференцијални манометар.

ком

1

ДН40 НП6
Испорука и монтажа задржача нечистоће,
комплет са контраприрубницама и
заптивним сетовима.

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ДН40 НП6
3.

4.

ДН40 НП6
5.

6.

7.

1.

Испорука и монтажа пригушивача буке и
вибрација, комплет са
контраприрубницама и заптивним
сетовима.
ДН40 НП6
Испорука и монтажа термометра у
заштитном металном кућишту за опсег
мерења 0-120 °C.
Испорука и монтажа правих славина за
пуњење и пражњење инсталације са
капом и ланцем
ДН15

УКУПНО СЕКУНДАРНИ ДЕО ТОПЛОТНЕ
ПОДСТАНИЦЕ:
V ЦЕВНА МРЕЖА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ, ТРАСА ПОДРУМУ И УСПОНСКИ ВОД
Испорука и монтажа челичних бешавних
цеви СРПС Ц.Б5. 221. за израду цевне
мреже у топлотној подстаници и за подрум
м
102
и успонски вод.
Ø48.3x2.6
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2.

Спојни, заптивни и помоћни материјал
(једноструке и двоструке шелне, кисеоник,
ацетилен и топљива жица потребна за
заваривање) потребан за монтажу цевне
мреже од челичних цеви узима се 50%
вредности цеви из тачке 1 овог дела
предмера и предрачуна

0,5

УКУПНО - ЦЕВНА МРЕЖА У ТОПЛОТНОЈ
ПОДСТАНИЦИ, ТРАСА ПОДРУМУ И
УСПОНСКИ ВОД:
VI БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ
1.

2.

3.

4.

Премазивање цевне мреже од челичних
цеви (минизирање) у два премаза,
заштитном бојом постојаном на радној
температури. Пре наношења заштите,
цеви добро очистити од корозије и
нечистоће.
Ø48.3x2.6
Израда изолације цевовода . Цевоводи се
изолују минералном вуном у опшиву од
Ал-лима дебљине 0,55 мм.
Ø48.3x2.6 (лим 0.4м²/м, вуна 0.048кг/м)д=40мм
Бојење цевних водова, који се не изолују,
са два премаза лак боје постојане на
радној температури, у тону према захтеву
Инвеститора
Ø48.3x2.6
Израда, испорука и монтажа ваздушних
судова за одзрачивање инсталације
комплет са вентилом ДН 15 за испуст
ваздуха и преливном цеви Ø21.3x2.3 .
Ø76.1x2.9 Л=250мм

м

102

м

60

м

42

ком

2
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УКУПНО – БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
ЦЕВНЕ МРЕЖЕ У ТОПЛОТНОЈ
ПОДСТАНИЦИ:
VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Позиције овог предрачуна обухватају комплетну набавку, транспорт и монтажу свог материјала подразумевајући квалитетно извођење
свих потребних радова према цртежима, техничким условима и важећим прописима. Цене су комплет са повезивањем инсталација и
уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем
свих евентуалних недостатака у оквиру гарантног рока.
1.

постојећи орман РО-ТП уградити следећу
опрему:
НА ВРАТИМА ОРМАНА:
- 2 ком. једнополни гребенасти прекидач
ГС-10-90У (положај 0-1)
- 2 ком. сигнална светиљка са сијалицом
5W, црвене боје
- 2 ком натписна плочица са називом
пумпи
У ОРМАНУ МОНТИРАТИ СЛЕДЕЋУ
ОПРЕМУ:

ком

1

- 6 ком. комплет тромих топљивих
осигурача ЕЗ 25/4А
- 2 ком. комплет топљивих осигурача ЕЗ
25/2А
- 2 ком. четворополни контактор, 10А
- 2 ком. биметал са опсегом подешавања
0,25-0,4А
- ПВЦ жица за шемирање, ВС клеме,
пертинакс, завртњи, матице, натписне
плочице и остали ситан монтажни
материјал.
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2.

3.

Испорука и монтажа металних савитљивих
САПА-цеви за провлачење напојних
каблова на
делу од каналице/ПНК
регала до мотора или прикључних кутија
електропотрошача, просечне дужине по
прикључку 2м и то:
Ø 13.5мм

5.

6.

4

м

20

ком

2

ком

5

Испорука и полагање каблова, и то:
ПП/Y 4 x 1,5 мм2

4.

ком

Електрично повезивање, клемовање
електромотора, пуштање у погон, контрола
рада и издавање протокола за сваки мотор
посебно. Плаћа се по комаду.
Премошћење пумпи, вентила и сл. Цуплетеницом 10мм2 или флексибилним
жуто-зеленим проводником 10мм2 са
папучицама, завртњевима и зупчастим
подлошкама, комплет са материјалом и
уградњом по комаду.
Извршити комплетна техничка мерења са
доставом атеста о резултатима мерења и
исправности Изведене инсталације, и то
за:
-отпор петље за електромотор
-отпор изолације каблова
-галванску повезаност металних маса

пауш.

СВЕ УКУПНО:

VIII ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Бушење отвора у међуспратној
конструкције на местима где вертикалне
деонице цевне мреже пролазе кроз
подове. Отвори су величине д = 100 мм
Бушење отвора у зидовима на местима
где хоризонталне деонице цевне мреже
пролазе кроз зидове. Отвори су пречника
30 - 80 мм
Поправка бетонирањем, малтерисањем и
глетовањем отвора на местима где
вертикалне деонице цевне мреже пролазе
кроз зидове. Пре бетонирања поставити
заштитне чауре од челичних цеви
Поправка малтерисањем и испуна отвора
на местима где хоризонталне деонице
цевне мреже пролазе кроз зидове. Пре
затварања отвора поставити облогу од
таласастог папира како би се омогућила
дилатација цеви услед загревања.
Просецање отвора за пролаз цеви у
постојећим дрвеним и гипсаним
преградним зидовима. Димензије отвора
морају бити прилагођене димензији цеви.
Након постављања цеви, извршити
пажљиво заптивање отвора и
постављјање цевних обујмица - розетни,
пречника ДН 20 - ДН 40
Поправка оштећења и запрљања зидова и
места на којима је вршено заптивање
отвора бојењем полудисперзионом бојом

пауш.

пауш.

пауш.

пауш.

пауш.

пауш.
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7.

8.

Поправка оштећења постојеће дрвене
ламперије - места која су оштећена при
монтажи опреме бојењем бојом за дрво и
лакирање безбојним лаком
Изношење шута насталог бушењем отвора
на удаљеност 50м од објекта. Одвоз шута
на градску депонију.

пауш.

пауш.

УКУПНО – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
IX ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
1.

2.

3.

Припремни радови: упознавање са
објектом, размеравање и обележавање,
транспорт материјала и алата,
организовање градилишта и упознавање
са техничком документацијом. Вредност
припремних радова зарачунава се у
износу од 1% од укупне инвестиционе
вредности радова по овом предмеру и
предрачуну.
Испирање инсталације у складу са
упутством о испирању датом у погодбеним
условима. Вредност ових радова
зарачунава се у износу од 0,5 % од укупне
инвестиционе вредности радова по овом
предмеру и предрачуну.
Завршни радови: пуњење комплетне
инсталације, пробна испитивања,
подешавање косих регулационих вентила,
мерење протока и балансирање помоћу

0,01

0,005

0,3
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диференцијалног манометра, регулација,
пробни погон инсталације, израда пројекта
изведеног стања, упутства за руковање и
одржавање инсталације у три примерка,
обележавање елемената инсталације,
постављање урамљене шеме везе у
топлотној подстаници, рашчишћавање
градилишта и примопредаја радова.
Вредност завршних радова зарачунава се
у износу од 3% од укупне инвестиционе
вредности радова по овом предмеру и
предрачуну.
УКУПНО – ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ
РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV

ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
ЦЕВНА МРЕЖА
СЕКУНДАРНИ ДЕО ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
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V

ЦЕВНА МРЕЖА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ, ТРАСА ПОДРУМУ И УСПОНСКИ ВОД
БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

VI
VII

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

VIII

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

IX

УКУПНО без ПДВ-а (дин.):
Износ ПДВ-а:
УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):
УКУПНО (са ПДВ-ом) словима:

Датум:____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_________________________

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.
** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Адаптација секундарне грејне инсталације
Закључен између уговорних страна:
1. Електротехничка школа “Никола Тесла”, Краљице Наталије 31, 11000 Београд, матични
број: 07003048, ПИБ: 100052255, рачун број: 840-1873660-07 код Управе за трезор, коју
заступа директор Рада Камбан, у даљем тексту Наручилац.
2. Пун назив испоручиоца _____________________________, из ____________________,
ул.
_______________________бр.
_____,
матични
број
_____________,
ПИБ
________________,
рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога
заступа
_____________________________________, у даљем тексту Извођач.

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
Члан 1.
Предмет Уговора су Адаптација секундарне грејне инсталације, која је ближе одређена
усвојеном понудом Извођача број ________ од _________ 2015. године, датој у поступку јавне
набавке радова бр. 5-1.3.3/2015 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и
предрачуном радова и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности неопходнe за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно
__________________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2015.
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.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и
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потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и
уговорених цена.
Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном
техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања
записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач
доставља одговорном лицу Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права
приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________
календарских дана (рок не може бити дужи од 90 дана), рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да
је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
-

да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла
да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе
наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.
Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а
најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну
писани споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених
радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне,
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
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Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.
Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- 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 уговором преузетих радова;
- да 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 обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац 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 се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
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 или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за
њихов пријем;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет= дана по
пријему писаног позива од стране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са
корисником.
Члан 9.
Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 дана
дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити безусловна и платива на први
позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да
продужи важење бланко соло менице.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (минимум 2 године) рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко соло
меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком
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важења 5 дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у
корист Наручиоца.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом
трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 (пет) дана
по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 12.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета
и атесте који се захтевају по важећим прописима.
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и
постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и
уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном
законском регулативом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и
техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном
року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача
по овом уговору.
Члан 13.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.
Члан 14.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писано обавести Наручиоца.
Тек након добијања писане сагласности од Наручиоца, извођач може приступити извођењу
ових радова.
По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне
цене за све позиције из предмера радова - усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2015.
за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве ако не прелазе 10% од
уговорених количина радова, а извођење вишка до 10% количине у односу на укупне радове неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 15.
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност одговорног лица
Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним
и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о
томе обавесте Наручиоца.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 16.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и одговорно
лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца и један представник
Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним
атестима у два примерка.
Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног лица Наручиоца и усвојених јединичних
цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених
радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача.
Члан 18.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора не достави бланко соло
меницу;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектнотехничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног
лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по
Наручиоца.
Члан 19.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет
овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
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У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима
до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.
Члан 20.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о
грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 21.
Прилог и саставни део овог уговора је:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године
- предмер и предрачун радова.
Члан 22.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 24.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ
НАРУЧИЛАЦ
________________________
(потпис и печат)

СТРАНЕ:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
___________________________
(назив и седиште понуђача)
___________________________
(име и презиме овл. лица)
___________________________
(потпис и печат овл.лица)

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

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.

Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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IX 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 радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015, за потребе
Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова – Адаптација секундарне грејне инсталације ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015,
за потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

стр. 49 од 56
Јавна набавка радова – Адаптација секундарне грејне инсталације – ЈН бр. 5-1.3.3/2015

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке радова – Адаптација секундарне грејне инсталације ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015,
за потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015, за
потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда, изјављује да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ИЗЈАВА
О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом
закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро
извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од
уговореног рока за извршење уговорене обавезе, с тим да евентуални продужетак рока за за
извршење уговорене обавезе, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење уговорене обавезе.
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом
примопредаје радова Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за
отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од
гарантног рока.
Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења доставимо копију
картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију менице
овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011) заједно са доказом о упису у
Регистар меница и овлашћења НБС.

Датум:___________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П.
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XIII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у последње три
године (2012., 2013. и 2014.) извели радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне
вредности, за наведени период, у износу од минимум 8.000.000,00 динара.
Назив
наручиоца

Врста радова

Место:_______________________
Датум: _______________________

Број и датум
уговора

М.П.

Број и датум
фактуре

УКУПАН ИЗНОС

Овлашћено лице
____________________________
Потпис овлашћеног лица

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.
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XIV ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке радова – Адаптација секундарне грејне инсталације, ЈН ЈНМВ бр. 5-1.3.3/2015, за
потребе Електротехничке школе “Никола Тесла” из Београда, изјављује да поседује следећа
техничка средства за реализацију предметне набавке:
 атестирана гарнитура за аутогено заваривање ...................... 2 ком.
 атестирани апарат за електролучно заваривање .................. 2 ком.
 доставно возило носивости преко 500 кг ................................. 1 ком.

Место:_______________________
Датум: _______________________

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_______________________
(Име и презиме, потпис)
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XV ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо кадровским
капацитетом, односно да на дан подношења понуда имамo радно ангажована лица, минимум 6
(шест) лица, од тога:


минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом за одговорног
извођача радова - 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике;



аутогени заваривач са атестом - 2;



монтер централног грејања – 3;

За лица ван радног односа период радног ангажовања мора да покрива период на који
се уговара предметна јавна набавка.
Име и презиме радно ангажованог
лица

Место:_______________________
Датум: _______________________

Занимање

М.П.

Начин ангажовања

Овлашћено лице
____________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
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 Уз Изјаву понуђач за одговорног извођача радова доставља и копију лиценце 430 и
потврду Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце и фотокопију
уверења 311 за аутогеног заваривача – 2.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да изврши увид у
документацију на основу које је припремљена Изјава о кадровском капацитету.
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