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На основу члана 4. и члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) у
даљем тексту ЗЈН, и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцма јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/13),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 02-129/2014 од 04.06.2014. године
и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 02-130/2014 од 04.06.2014.
године, припремељена је:
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

- Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица
- Џона Кенедија бр. 6 38220 Косовска Митровица
- ПИБ: 101465620
- Матични бр: 09019103

2. 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 („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/2012) .

3. Предмет јавне набавке

Набавка радова

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт особа

Веселин Ђурић, scp.nabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке: Санација купатила Студентског дома III.

Назив и ознака из општег речника: 45453000 – Ремонтни и санациони радови

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, И ОПИС РАДОВА

1. Ивођења радова

Предвиђени радови се изводе се у једној ламели Студентског дома III - улаз I Студентског
центра „Приштина“, Џона Кенедија број 6, Косовска Митровица. , а у складу са обрасцем VII
конкурсне документације.

Предмери површина из обрасца VII дати су на основу затеченог стања. Коначан обрачун
радова ће бити усвојен на основу извештаја Комисије за пријем радова и исказан кроз окончану
ситуацију.

2. Обавезе наручиоца

Наручилац је дужан:
- да обезбеди несметани приступ објектима;

3. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у
складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број
101/2005).

4. Гаранција

Гаранцију на изведене радове, уграђени материјал и грађевинске елементе треба
предвидети у најмање законом прописаном року.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке бр.
3-Р 08/2014 - Санација купатила Студентског дома III, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове за учешће из чл. 76. ЗЈН и упутство о
доказивању испуњености тих услова:

- Финансијски капацитет: Биланс стања и биланс успеха за обрачунску 2013. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре који
садржи сажети биланс стања и успеха за претходну обрачунску годину.

- Пословни капацитет: Да је изводио радове који су предмет ове јавне набавке у
вредности од минимум 3.000.000,00 динара.

- Технички капацитет: Поседовање неопходне техничке опремљености за извршење
потребних радова из јавне набавке.

- Кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу минимум 5 запослених.

Место:______________________ Понуђач:

Датум:______________________                         М.П.                     _____________________

У случају потребе обавезујем се да ћу у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева
Наручиоца доставити доказе којима се потврђује тачност података из ове Изјаве.
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________ у поступку јавне
набавке бр. 3-Р 08/2014 - Санација купатила Студентског дома III, испуњава све услове из чл. 75. и
76. 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;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове за учешће из чл. 76. ЗЈН и упутство о
доказивању испуњености тих услова:

- Финансијски капацитет: Биланс стања и биланс успеха за обрачунску 2013. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре који
садржи сажети биланс стања и успеха за претходну обрачунску годину.

- Пословни капацитет: Да је изводио радове који су предмет ове јавне набавке у
вредности од минимум 3.000.000,00 динара.

- Технички капацитет: Поседовање неопходне техничке опремљености за извршење
потребних радова из јавне набавке.

Кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу минимум 5 запослених.

Место:______________________ Подизвођач:

Датум:______________________                         М.П.                     _____________________

У случају потребе обавезујем се да ћу у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева
Наручиоца доставити доказе којима се потврђује тачност података из ове Изјаве.

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.
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Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке
делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних услова (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјаву о испуњености обавезних услова

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености обавезних услова

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) која је саставни део конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу.

Доказ: - Споразум понуђача доставити у понуди.
- Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део конкурсне
документације.
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V УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити 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.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица, Џона

Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови –
Извођење молерско-фарбарских радова на објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска
Митровица ЈН бр. 3-Р 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Отварање понуда је јавно и одржаће се по истеку рока за подношење понуда,
16.06.2014. године у 12.00 часова у просторијама Студентског центра „Приштина“ на адреси
Џона Кенедија бр. 6 Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.06.2014. године најкасније до 12,00 часова.

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 сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

3. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

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 Студентски центар
„Приштина“ – Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица, са
назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – радови
Санација купатила Студентског дома III, ЈН бр. 3-Р 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”

или
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„Допуна понуде за јавну набавку - радови
Санација купатила Студентског дома III, ЈН бр. 3-Р 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”

или
„Опозив понуде за јавну набавку - радови

Санација купатила Студентског дома III, ЈН бр. 3-Р 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - радови
Санација купатила Студентског дома III, ЈН бр. 3-Р 08/2014 - 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.

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 (Образац изјаве из поглаваља IV ).

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

Понуду може поднети група понуђача.
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 о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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
(Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку

понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост  понуде

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача, по пријему фактуре која мора бити
оверена од стране овлашћеног лица у роковима преузетим из усвојене понуде понуђача.

Цена мора бити исказана у динарима.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то сопствену меницу и
менично овлашћење (образац бр. XI). Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање,  са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем, на основу овереног обрасца XII из конкурсне
документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да приликом
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу за добро
извршење посла:
- бланко сопствену меницу и менично овлашћење. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде и са роком важења који је најмање 30 дана дужи  од истека рока важности
уговора.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поште на адресу наручиоца) или путем
електронске поште на e-mail scp.nabavke@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3-Р 08/2014”.

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.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.

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.
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15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА

Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом „најнижа
понуђена цена“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећег  критеријума:

Критеријум Број пондера
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА  ЦЕНА 100 пондера

16. 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 испунио у погеду квалитета задовољавајуће стандраде.

17. 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 гарантује да
је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV ).

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail scp.nabavke@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом na adresu naru;ioca.
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, најкасније у року од 2 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 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
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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
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку број 3-Р 08/2014

Санација купатила Студентског дома III,

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

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:

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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П О Н У Д А

Укупна цена

Рок извршења радова

Гарантни рок

Рок важења понуде

Укупна понуђена цена за извођење радова ______________________ дин.

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

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________
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VII СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Р.
бр Назив Јед.

мер.
Количина Цена по јединици Укупан износ

4 х 5
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Скидање старих подних
керамичких плочица м2 70

2.
Скидање старих зидних
керамичких плочица м2 300

3. Израда нове хидро изолације м2 110

4.
Набавка и уградња зидних
керамичких плочица м2 370

5.
Набавка и уградња подних
керамичких плочица м2 70

6. Уградња ВЦ шоља ком. 21

7.
Набавка и уградња
водокотлића ком. 21

8.
Скидање ПВЦ цеви Ø75
(палфонски развод) м1 180

9.
Демонтажа старих ПВЦ
сливника ком. 21

10. Набавка и уградња ПВЦ
цеви Ø75

м1 200

11. Набавка и уградња ПВЦ
сливника Ø75

ком. 21

12. Скидање туш када ком. 21

13.
Набавка и уградња туш
када са кабинама ком. 21

14. Демонтажа туш батерија ком. 21

15.
Демонтажа и поновна
монтажа умиваоника ком. 21

16.

Израда спуштених
плафона од ригипса на
алуминијумској
подконструкцији

м2 80

17.
Опшивање вертикала
канализационих цеви
ригипс таблама

м1 100

18.

Демонтажа старих и
уградња нових ЗА-ПА
светиљки 1х60 w са
сијалицама

ком. 21

19.

Демонтажа старих
аксијалних вентилатора и
уградња нових АХЕL =
100S

ком. 21
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20.

Израда нове
електроинсталације за
вентилаторе и за
купатилска светла
просечне дужине 4 м1

каблом 3х1,5 мм

м1 50

21.
Крпљење канала након
уградње водоводне
инсталације

м1 20

22.
Набавка и уградња нових
туш батерија ком. 21

23. Прагови за врата од дрвета ком. 21

24.
Вертикални развод
канализације – развод за
проветравање Ø 100

м1 240

25.
Водоводни развод –
циркулација 5/4"

м1 120

26.
Водоводни развод –
верикале 1" м1 180

27.
Водоводни развод –
верикале 3/4" м1 180

28.
Водоводни развод –
верикале 1/2" м1 180

29. Прпоусни вентил са капом
Ø 20

ком. 50

УКУПНО:

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________

Упуство како се попуњава образац структуре цена

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена за сваки тражени предмет набавке,
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена за сваки тражени предмет набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену (наведено у колони 5.) са количинама (наведено у колони 5.).

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији извођења радова.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном
понуда ће се одбити.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Санација купатила Студентског дома III,

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Уговорне стране :

1. Пун назив установе Студентски центар „Приштина“ Косовска Митровица,  (место) ул
Џона Кенедија бр 6, матични број 09019103, ПИБ 101465620, коју заступа директор Јово
Поповић, у даљем тексту Наручилац.

2. Извођач ___________________________________, _______________________________,
ул. _________________________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. ____________  код пословне банке _____________________,
које заступа директор ____________________________, у даљем тексту Извођач

Предмет Уговора

Члан 1.
Предмет уговора: Санација купатила Студентског дома III, а усвојеној понуди Извођача број
__________  од ________2014. Године.

Вредност радова - цена
Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
_____________________  динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде
Извођача број _______ од _______2014. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Услови и начин плаћања
Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

o по испостављеним привременим ситуацијама, , у року од 15 дана од дана пријема оверене
ситуације.

o по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу Записника о коначном обрачуну
изведених радовао, , у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
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Рок за завршетак радова
Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских (радних)
дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датумом увођења у посао сматраће се дан када је Наручилац обезбедио Извођачу
несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед
односно примопредају радова.

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 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим
радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим
уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два)
дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе
постигну писмени 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.

Уговорна казна
Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења,
с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Обавезе Извођача
Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе  у складу са важећим техничким
прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку
преда Наручиоцу.
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Обавезе Наручиоца
Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку
документацију и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун
изведених радова са Извођачем.

Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 9.

Извођач је дужан да Наручиоцу преда:
Меницу и Менично писмо као гаранцију за добро извршење посла и за отклањање

недостатака у гарантном року.
Наручилац има право да наплати ову гаранцију за отклањање недостатака у гарантном

року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у
извођењу радова, у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не
усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по
тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Гарантни рок
Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је минимум 24 месеца и рачуна се од датума примопредаје
радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Извођење уговорених радова
Члан 11.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Члан 12.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од
________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење
вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
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Примопредаја изведених радова
Члан 13.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника
Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Коначни обрачун
Члан 14.

Коначне количине и вредност изведених радова по Уговору утврђује комисија  на бази
стварно изведених радова и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником о

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора
Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова
касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Извођача радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског
дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и ако
Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију.

Остале одредбе
Члан 16.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 17.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2014. године
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Члан 18.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума

не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Члан 19.
Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа и овере свих уговорних страна.

Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, од чега по 2 (два) примерка  за

сваку уговорну страну.

Наручилац: Понуђач:

М.П. М.П.

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

И З Ј А В А

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин. без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

_______________ дин.  без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 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 ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ДУЖНИК
___________________________________________________________________________

(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште)
___________________________________________________________________________

(матични број и број рачуна)

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ПОВЕРИЛАЦ: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица , текући рачун број:
840-512661-80 код Управе за трезор Косовска Митровица, ПИБ 101465620, мат. бр. 09019103.

Предајемо Повериоцу бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату
меницу број __________________ може попунити на износ до: _______________________ динара.

словима: ________________________________________________________________________
(Дужник уписује износ који представља 10% вредности укупне понуђене цене која је наведена у понуди).

ОВЛАШЋУЈЕМО ПОВЕРИОЦА да може реализовати достављену меницу на износ
који представља максимално до 10% вредности од понуђене цене, уколико одустанемо од
закључења уговора или уколико не доставимо копије докумената којима се доказује
испињеност услова за учешће у поступку јавне набавке број 3-Р 08/2014 уз обавезу
достављања на увид оригинала или оверених копија тражених докумената у року који је
одредио Поверилац.

Рок важења ове менице је 30 дана од дана отварања понуда и износи
__________________ дана.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна ДУЖНИКА код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном
промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо
права на повлачење и отказивање налога за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до: промене лица овлашћених за заступање
предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна ДУЖНИКА, промена печата,
статусних промена код ДУЖНИКА, оснивања нових правних субјеката од стране ДУЖНИКА и
других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. _____________________________
(овлашћено лице)
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XI ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Захтев за повраћај менице и меничног овлашћења

На основу записника о стручној оцени понуда и одлуке о доделу уговора из којег се види
да нама као Понуђачу није додељен уговор по јавној набавци бр. 3-Р 08/2014, молимо вас да нам
вратите Менично овлашћење и Меницу број ________________

Датум: М.П. Потпис понуђача


