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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
- Интернет страница: scp.org.rs
- Е mail: scp.nabavke@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, 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. Контакт особа

Лице за контакт: Веселин Ђурић e mail: scp.nabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV,
репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана, обликоване у
више посебних истоврсних  целина (партија) од I до IV, број ЈН 1-Р 03/2015

2. Опис партије

Назив партије Назив и ознака из општег речника

Партија I
Реконструкција заједничких
купатила и изградња нових у
Студентском дому I

45211310 - Радови на изградњи купатила

Партија II
Реконструкција и адаптација
купатила  Студентског дома IV

45211310 - Радови на изградњи купатила

Партија III
Репарација кровних прозора
Студентског дома IV

45421000 – Столарски радови и уградња
столарије

Партија IV
Реконструкција и санација
Студентског ресторана

45453000 - Ремонтни и санациони радови

3. Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

4. Наручилац за сваку партију закључује уговор
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Израда главног пројекта на реконструкцији и адаптацији купатила Студентског дома I и
IV, репарацији кровних прозора дома IV и адаптацији Студентског ресторана

1. Израда пројекта

Израда главног пројекта, предмер и предрачун за извођење радова на реконструкцији
и адаптацији купатила Студентског дома I и IV, репарацији кровних прозора дома IV и
адаптацији Студентског ресторана мора бити у складу са позитивним прописима који се
тичу ове материје, посебно са  Правилноком о садржини и начину израде техничке
документације за објекте високоградње (''Сл. Гласник РС'', бр. 15/2008).

Ради правилне израде Главног пројекта, понуђачима се препоручује, а биће им
омогућено, да пре подношења понуде изврше обилазак локације, ради прецизнијег
сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.

Наручилац ће организовати обилазак за сва заинтересована лица. Контакт особа
Никола Виторовић, телефон: 064/8337037

Предвиђени функционални садржаји:

Партија I – Реконструкција заједничких купатила и изградња нових у Студентском
дому I

Р.
бр. Опис радова Јед.

мере Количина

1.
Рушење постојећег преградног зида и металне ламперије са
плафона у санитарном чвору (купатилу) са изношењем шута на
депонију

м³ 12,80

2.
Рушење постојећих керамичких плочица
( подних и зидних  )као и постојеће цементне кошуљице са
изношењем шута на депонију

м² 200,00

3.
Зидање преградног зида блоковима дебљине 12,00цм и висине
2,20м са израдом  АБ серклажа и отворима за уградњу
репарираних ПВЦ врата

м² 52,80

4.
Набавка и уградња ПВЦ или АЛ  преграде између туш кабина
димензија 220х180 цм ком. 16,00

5.
Израда комплетно нове водоводне мреже од ПЕ цеви у зиду са
изолацијом истих и уградњом свих потребних фасонских комада
и вентила Ø25мм

м 96,00

6.

Израда комплетно нове канализационе мреже од ПВЦ цеви
(произвођач ПЕШТЕН) са свим потребним фасонским комадима
(колена, рачве, лукови ,редуцири...).На свакој вертикали урадити
ревизиони елемент.
-Ø 50 мм
-Ø 75 мм

м
м

24,00
48,00
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-Ø100мм м 56,00
7. Набавка и уградња нових сливника са хромираним решеткама ком. 8,00

8.

Набавка и уградња нових зидних керамичких плочица (прве
класе по избору инвеститора) преко предходно урађене
хидроизолације СИКА,  са завршним угаоним лајснама и
лајснама око прозора.

м² 408,00

9.
Набавка и уградња подних керамичких плочица (прве класе по
избору Инвеститора) на предходно урађену цементну кошуљицу
и хидроизолацију у три слоја

м² 144,00

10.

Репарација постојећих ПВЦ прозора и врата (од туш кабина) и
њихово поновно коришћење и уградња
-врата
-прозор

ком.
ком.

24,00
8,00

11.
Израда спуштених плафона типа AMSTRONG или од RIGIPS
табли на металној конструкцији м² 144,00

12.
Набавка и уградња нових туш кабина  80х80 цм са туш
батеријама за топлу и хладну воду ком. 48,00

13.
Набавка и уградња нових вентилатора на постојећим
вентилационим каналима ком.

8,00

14.
Набавка и уградња неонских светиљки са потребном
електроинсталацијом ком. 48,00

15. Набавка и уградња огледала за предпростор димензија 150х80цм ком. 24,00

16.
Накнадни непредвидјени радови, који се морају иѕвести тради
функционисанја система , а нису били прегледни током иѕраде
предмера радова паушал
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Партија II - Реконструкција и адаптација купатила  Студентског дома IV

Р.
бр. Опис радова Јед.

мере Количина

1.
Рушење постојећих подних  керамичких плочица као и постојеће
цементне кошуљице као и ламината у предпростору са
изношењем шута на депонију м² 48,00

2.

Израда комплетно нове канализационе мреже од ПВЦ цеви
(произвођач ПЕШТЕН) са свим потребним фасонским комадима
(колена, рачве, лукови ,редуцири...).На свакој вертикали урадити
ревизиони елемент.
-Ø 50 мм
-Ø 75 мм
-Ø100мм

м
м
м

12,00
30,00
12,00

3. Набавка и уградња нових сливника са хромираним решеткама ком. 6,00

4.

Набавка и уградња нових зидних керамичких плочица (на делу
где се уграђују нове туш кабине  преко постојећих плочица са
предходно урађеном подлогом и  хидроизолацијом „СИКА“,  са
завршним  лајснама . м² 2,00

5.

Набавка и уградња подних керамичких плочица , ѕа купатила и
предпростор (I- класе по избору Инвеститора) на предходно
урађену цементну кошуљицу и хидроизолацију у три слоја са
израдом цокле (холкела) м² 48,00

6.
Израда спуштених плафона типа AMSTRONG или RIGIPS табли
на металној конструкцији м² 24,00

7.
Набавка и уградња нових туш кабина  80х80 цм са туш
батеријама за топлу и хладну воду ком.

6,00

8.
Набавка и уградња нових вентилатора на постојећим
вентилационим каналима ком.

6,00

9.
Набавка и уградња нових плафонских неонских светиљки са
потребном електроинсталацијом ком.

6,00

10.

Демонтажа постојеће санитарије у купатилима  и накнадна
уградња нове или постојеће исправне и очишћене.
-WC шоља
-Умиваоник
-Водокотлић (GEBERIT)бешумни
-Огледало

К

ом.
ком.
ком.
ком.

6,00
6,00
6,00
6,00

11.
Накнадни непредвидјени радови, који се морају иѕвести тради
функционисанја система , а нису били прегледни током иѕраде
предмера радова

Паушал
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Партија III – Репарација кровних прозора Студентског дома IV

Р.
бр. Опис радова Јед.

мере Количина

1.
- Замена квака, брава, кедера гума и поцинкованог лима
- промена оштећених стакала  ( са термо прекидима) ком. 60
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Партија IV - Реконструкција и санација Студентског ресторана

Р.
бр. Опис радова Јед.

мере Количина

1.
Рушење постојећих керамичких плочица  ( подних и зидних  )
као и постојеће цементне кошуљице са изношењем шута на
депонију

м² 480,00

2.
Нивелисање пода и израда  цементне кошуљице са потребном
хидроизолацијом

м² 230,00

3.

Израда одвода у новоформираном поду од ПВЦ цеви
(произвођач ПЕШТЕН) са свим потребним фасонским комадима
(колена, рачве, лукови ,редуцири...)и заштитне АЛ решетке.
-Ø 50 мм
-Ø 75 мм
-АЛ  решетка

м
м
м

27,00
35,00
7,00

4.

Набавка и уградња нових зидних керамичких плочица (прве
класе по избору инвеститора) преко предходно урађене
хидроизолације СИКА,  са завршним угаоним лајснама, и
лајснама око прозора .

м² 330,00

5.
Набавка и уградња подних керамичких плочица (прве класе по
избору Инвеститора) на предходно урађену цементну кошуљицу
и хидроизолацију

м² 220,00

6.
Накнадни непредвидјени радови, који се морају иѕвести тради
функционисанја система , а нису били прегледни током иѕраде
предмера радова

паушал
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2. Ивођења радова

Локација на којој ће се изводити радови налази се у оквиру комплекса Студентског
центра и за њу постоје геодетске подлоге.

Предвиђени радови се изводе на објекту Студентског дома I и Студентског дома IV
Студентског центра „Приштина“, Џона Кенедија број 6, Косовска Митровица.

3. Обавезе наручиоца

Наручилац је дужан:
- да обезбеди несметани приступ објекту;
- да именује надзорни орган и писмено обавести извођача.

4. 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).

5. Гаранција

Гаранција на изведене радове и уграђену опрему треба предвидети у најмање
законом прописаном року.
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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. Обавезни услови (члан 75. Закона о јавним набавкама) за Партију I,II,III и
IV

1.

Услови за учешће
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра.

2.

Услови за учешће
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
Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правно лице:
Извод из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица.

за законског
заступника:

Уверења из казнене евиденције надлежне полициске управе
Министарства унутрашњих послова за сваког законског
заступника. Захтев се подноси према месту пребивалишта.

за физичко лице:

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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 подноси према месту
пребивалишта.

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда!

3.

Услови за учешће
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде
Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности

за предузетнике:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности
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за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

4.

Услови за учешће
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији
Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода.

за предузетнике:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

за физичко лице:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда!

5.

Услови за учешће
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине
Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

за предузетнике: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

за физичко лице: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

Уколико је Понуђач регистрован у Регистру понуђача Агенције за Привредне
Регистре као доказ о испуњености обавезних услова доставља извод из регистра понуђача
АПР који није старији од два месеца од дана објављивања јавног позива и изјаву у којој су
наведене интрнет странице на којој су подаци о испуњености обавезних услова јавно
доступни.

Испуњеност овог услова је неопходан за понуђача, подиспоручиоца и чланове групе
у заједничкој понуди.
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2. Додатни услови (члан 76. Закона о јавним набавкама) за Партију I,II,III и IV

1. Пословни капацитет
1. Да је понуђач у последње три пословне године (2012, 2013. и 2014.) остварио просечан

промет у висини од 20.000.000,00 динара у пословима који су предмет ове јавне
набавке и то:

- Завршни радови у грађевинарству;
- Електроинсталатерски радови;
- Машинскоисталатерски радови;
- Радови на водоводу, канализацији и инсталацијама санитарија..

Доказ
Да је понуђач у претходне три  године 2012, 2013. и 2014. извршио набројане радове  које
доказује референс листама или уговорима према наручиоцима. (Образац 5 и 6)

2. Да Понуђач није био неликвидан 24 месеца пре објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки

Доказ
a) Потврда Народне Банке Србије о  броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци
пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
б) Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да понуђач и подизвођачи
испуне овај услов и доставе доказ.
в) Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да свако из групе понуђача испуни
овај услов.
Овај доказ Понуђач није у  обавези да доставља уколико је податак јавно
доступан на интернет страници Народне банке Србије.

2. Технички капацитет
Поседовање неопходне техничке опремљености за извршење потребних радова из јавне
набавке.
Докaз
Изјава понуђача o поседовању неопходне техничке опремљености за извођење радова из
предмета јавне набавке ( Образац бр. 7 )

3. Кадровски капацитет
Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у радном односу минимум 5
запослених од којих по једног дипломираног грађевинског инжењера, дипломираног инжењера
електротехнике, дипломираног машинског инжењера.
Наведени инжењери морају да поседују одговарајуће лиценце за рад.

Докaз
- Копије МА односно М3А обрасца пријаве на обавезно осигурање;
- Копије лиценци за инжењере .
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ ИЛИ ГРУПИ ПОНУЂАЧА

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 проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.

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.

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона
о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,
тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1.
Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
купац из оправданих разлога не одреди другачије.

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.

Споразум понуђача доставити у понуди.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач који у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, купац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Образац 1.

И З Ј А В А

Којом понуђач: ___________________________________________________________
(назив понуђача)

из ________________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је

ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____________________________
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Образац 2.

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ______________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити

већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко

подизвођача.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 3.

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач____________________________________________________________
(назив понуђача)

из ______________________________________ под кривичном и материјалном

одговорношћу изјављује да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и

да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 4.

И З Ј А В А

којом члан групе: _________________________________________________________
(назив понуђача)

из ______________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је

ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 5.

Назив референтног наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
бр.124/12) достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је ____________________________________________________

у_________________. години, извршио радове које су предмет ове јавне набавке:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ у укупној вредности

од _______________________________ дин.

(словима: __________________________________________________________ динара).

Потврда се издаје на захтев _________________________________________

ради учешћа у јавној набавци број 1-Р 03/2015, чији је предмет набавке Реконструкција и

адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и

адаптација Студентског ресторана и у друге сврхе се не може користити.

Место:___________________________

Датум:___________________________

Купац

_____________________

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из
референтне листе по годинама.
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Образац 6.

СПИСАК КУПАЦА - НАРУЧИОЦА СА ИСКАЗАНИМ ВРЕДНОСТИМА

Ред.
бр.

Списак рефернетних купаца -
купаца

Вредност изведених радова

2012. 2013. 2014.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

УКУПНО:

Потврде Купаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних купаца-купаца ову табелу и
образац бр. 1 – копирати

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____________________________
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Образац 7.

ИЗЈАВА

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________________
( назив понуђача )

поседујем неопходну техничку опремљеност за извођење радова за наручиоца

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица по јавној набавци бр. 1-Р 03/2015 -

Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора

дома IV и адаптација Студентског ресторана.

Место и датум, Понуђач М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Понуђач одговара за тачност података
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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.
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.
Понуђач ће обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати

траком (јемстевеником) у целину и запечатити, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози.

Средства финасијског обезбеђења морају се доставити у пластичној фолији која ће
бити повезана јемствеником и запечаћена са осталом траженом документацијом и у овом
случају понуда ће се сматрати исправном.

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 ЈН радова – Реконструкција и адаптација купатила Студентског
дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана,

број 1-Р 03/2015 Партија_________________________________________, НЕ
ОТВАРАТИ”<<

Отварање понуда је јавно и одржаће се по истеку рока за подношење понуда,
13.07.2015. године у времену од 10.00 до 15.00 часова, по редоследу партија у
просторијама Студентског центра „Приштина“ на адреси Џона Кенедија бр. 6, 38220
Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.07.2015. године најкасније до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему 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 наручулац 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

Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија) од I до IV.
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1) Понуде се подносе у посебној коверти  или кутији за сваку партију
посебно, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

2) Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
3) Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
4) Свака партија је предмет посебног уговора.
5) Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије,

целокупне тражене количине робе.
6) У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне

партије, понуда се одбија као неисправна.

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 радова – Реконструкција и адаптација купатила
Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и адаптација

Студентског ресторана,
број 1-Р 03/2015, Партија________________________________________- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и адаптација купатила
Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и адаптација

Студентског ресторана,
број 1-Р 03/2015, Партија________________________________________- НЕ ОТВАРАТИ”

или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и адаптација купатила

Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и адаптација
Студентског ресторана,

број 1-Р 03/2015, Партија________________________________________- НЕ ОТВАРАТИ”

или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку радова – Реконструкција и

адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација кровних прозора дома IV и
адаптација Студентског ресторана,

број 1-Р 03/2015, Партија________________________________________- НЕ
ОТВАРАТИ”.
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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.

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 из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
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.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је ( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама „Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана______________, на
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена и прихваћена наплатна
обавеза.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција_______________– не може бити краћа од законом предвиђеног гарантног
рока, а тече од дана прихватања извршених радова

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

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, без пореза на додату вредност, 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.

10. Средства финансијског обезбеђења

У циљу обезбеђења испуњења својих  обавеза у поступку додељивања уговора
о јавној набавци, понуђачи који учествују у партијама I,II,III и IV су у обавези да доставе
уз своју понуду:
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I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности
понуде.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде)
и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује
да у року од 7 дана од дана закључења, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора,
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену
месну надлежност за решавање спорова.

2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се
обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се
издаје у висини 5% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу наручиоца Студентски
центар „Приштина“ – Косовска Митровица или путем e-mail адресе 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 и
на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1-Р 03/2015
Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација кровних
прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана, Партија ___________________” .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
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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.

12. 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.

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

Избор између достављених исправних и одговарајућих понуда применом
критеријума „Најнижа понуђена цена “, вршиће се рангирањем понуда.

I УКУПНА ЦЕНА : МАКСИМАЛНО 100 ПОНДЕРА

Р.бр. опис пондери
1 Најнижа укупна понуђена цена 100

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Најнижа понуђена укупна цена х максималан број пондера (100)
Укупна цена из понуде која се рангира.

14. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које

су предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

15. 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
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о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве бр. 1.).

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица

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

17. 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 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 7 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 из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
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.

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 у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-
016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

18. 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 из члана 149.
Закона.
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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

Партија I – Реконструкција заједничких купатила и изградња нових у Студентском
дому I

Понуда бр ________________ од ___________________ за јавну набавку
број 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV,

репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана

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 ПОДИСПОРУЧИОЦУ

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.

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:
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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 учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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Укупна цена

Рок извршења радова

Гарантни рок

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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Партија II – Реконструкција и адаптација купатила  Студентског дома IV

Понуда бр ________________ од ___________________ за јавну набавку
број 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV,

репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана

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 ПОДИСПОРУЧИОЦУ

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.

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:
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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 учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:



ЈНВВ бр. 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација
кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана Страна 37 од 55

Укупна цена

Рок извршења радова

Гарантни рок

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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Партија III – Репарација кровних прозора Студентског дома IV

Понуда бр ________________ од ___________________ за јавну набавку
број 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV,

репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана

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 ПОДИСПОРУЧИОЦУ

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.

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:
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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 учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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Укупна цена

Рок извршења радова

Гарантни рок

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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Партија IV – Реконструкција и санација Студентског ресторана

Понуда бр ________________ од ___________________ за јавну набавку
број 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV,

репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана

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 ПОДИСПОРУЧИОЦУ

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.

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:



ЈНВВ бр. 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација
кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана Страна 44 од 55

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 учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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Укупна цена

Рок извршења радова

Гарантни рок

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

о реконструкцији и адаптацији купатила Студентског дома I и IV, репарацији кровних
прозора дома IV и адаптацији Студентског ресторана

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати.
Модел уговора се може копирати  у случају да један понуђач учествује у јавној набавци по

више партија за сваку партију посебно)

Закључен између:

Студентски центар „Приштина“, Косовска Митровица, Џона кенедија бр.6, матични број
09019103, ПИБ 101465620, кога заступа директор Јово Поповић, у даљем тексту Наручилац

Пун назив понуђача ____________________________________________________________,
из _______________________________, ул. ______________________________бр. _____,
матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код
пословне банке _________________________, које заступа директор ____________________,
у даљем тексту Извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.
Предмет овог уговора је, реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и

IV, репарација кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана из
партије___________________________________________________ који су предмет јавне
набавке Наручиоца. , ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број __________  од
__________. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-
занатске и инсталатерске и завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење
радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова - цена
Члан 3.

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 __________ године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
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Осим вредности рада, радова и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи

начин:

o по испостављеним привременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од
____________године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од
дана пријема оверене ситуације.

o по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу Записника о коначном
обрачуну изведених радовао, оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из усвојене понуде бр. ______од _____________. године, потписаној од стране
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што
окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане ситуације:
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______

календарских (радних) дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном
динамичком плану из  главног пројекта и који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 4.
Уговора;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед

односно примопредају радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.
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;



ЈНВВ бр. 1-Р 03/2015 - Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација
кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана Страна 48 од 55

- 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 7.
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.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могже захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и
износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 8.
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 као и да:
o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача

радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је

спреман за њихову примопредају;
o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту

врсту посла и у уговореном року;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o 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;
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o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o 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, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

o 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;

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде
неправилности и недостаци;

o 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
дана.

Члан 9.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту

обавештење , која мора да садржи:
- термин почетка грађења и рок завршетка радова

Обавезе Наручиоца
Члан 10.

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 ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

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

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

Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 11.
Извођач је дужан да Наручиоцу преда:
- безусловну, неопозиву банкарску гаранцију за добро извршење посла и
- безусловну, неопозиву банкарску гаранцију за отклањање недостатака у

гарантном року.
и то:
Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог Уговора

преда Наручиоцу безусловну, неопозиву, без права на приговор и наплативу на први позив,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од   10 % од
укупне вредности уговора, која треба да буде са роком важења 60 дана дужим од уговореног
рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за
последицу и продужење рока важења банкарске гаранције, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за завршетак радова.
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Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу
безусловну, неопозиву, без права на приговор и наплативу на први позив, банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од
5 % од укупне вредности уговора, која треба да буде са роком важења 30 дана дуже од
уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати банкарску 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.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на
уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања
Записника о примопредаји.

Гарантни рок
Члан 12.

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 13.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте

који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.

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.

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.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о
планирању и изградњи.

Члан 14.
Извођач ће део уговорених послова опремања извршити преко испоручиоца опреме

______________________________, са седиштем _________________________,
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза набавке

опреме.

Члан 15.
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и 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.

Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног

надзора 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.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату
дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог

уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно

неважећи.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и Стручни надзор, а

дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
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 уз обавезно присуство
Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Кориснику, пре техничког

прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

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.
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на

коришћење изведене радове.

Коначни обрачун
Члан 19.

Коначне количине и вредност изведених радова по Уговору утврђује комисија  на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 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 20.
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, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

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.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува
од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 21.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о

планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 22.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године
- динамички план.
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Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Члан 24.
Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа и овере свих уговорних страна.

Члан 25.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, од чега по 2 (два) примерка

за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ: ИСПОРУЧИЛАЦ:
МП МП

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка у рсд

Укупан износ 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 овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X 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 Реконструкција и адаптација купатила Студентског дома I и IV, репарација
кровних прозора дома IV и адаптација Студентског ресторана, број 1-Р 03/2015 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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


