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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр.
76, 31250 Бајина Башта, web: www.ssavabb.rs позива све заинтересоване
понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном
документацијом и позивом.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“
бр.29/2013).
3. Предмет јавне набавке
Радови
4. Контакт
Особа за контакт Катарина Петровић, e-mail: ossvetisavabb@gmail.com
2. ОПИС ПРЕМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ.

Јавна набавка мале вредности (радови) бр. 02/13 „ИЗРАДА,

ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И

МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ “,

назив и ознака из општег речника набавке: 45421132 – уградња прозора.
.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су
чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21.,
22. и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда.
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно 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 (не старија од два месеца од дана отварања понуда)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 (не старија од два месеца од дана отварања
понуда)
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 (не старија од два месеца од дана отварања
понуда)
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица као понуђаче: потврда Агенције за привредне
регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за
подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки)
Доказ за предузетнике као понуђаче: 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
(издата после дана слања позива за достављање понуда, односно
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања одређених послова (издата после
дана слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки)
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној
територији
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
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Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу
за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче:
важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
3.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона
о јавним набавкама
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 24.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже
неопходним финансијско-пословним капацитетом и то да у последње
две обрачунске године није исказао губитак.
Финансијско-пословни капацитет:
Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за
привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне две обрачунске године (2011. и 2012.), као
показатељ за оцену бонитета за претходне две обрачунске године.
Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2012.годину,
потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2012.годину.
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже
довољним кадровским капацитетом.
Довољан кадровски капацитет: да понуђач има минимум 3 запослена
лица од којих: минимум једно лице запослено или ангажовано по уговору
- одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом Инжењерске
коморе.
Доказ: Копија лиценце (410, 411, 700 или 800) одговорног извођача
радова са копијом потврде Инжењерске Коморе Србије о важности
лиценце, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном
статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен фотокопија радне књижице и М3А или МА образац, односно за носиоца
лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о
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делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању.
Доказ за остала лица запослена код понуђача - фотокопија радне
књижице и М3А или МА образац.
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже
неопходним техничким капацитетом, односно да у моменту подношења
понуде понуђач поседује следеће:
- столарску и осталу опрему за извођење предметних радова.
Доказ: Изјава о техничкој опремљености (слободна форма изјаве).
3.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80.
Закона о јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
у понуди достави доказе о испуњености услова обавезних услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3.4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за који је неопходна испуњеност тог услова.
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3.5 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама
Број и датум
Ко је издао
Ред.бр.
Назив документа
издавања
документ
документа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Извод из регистра Агенције за
привредне
регистре,
односно
извод из регистра надлежног
Привредног суда, односно извод из
одговарајућег регистра
Уверење
надлежног
суда
и
надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих
послова да оно 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
Потврда Агенције за привредне
регистре или потврда привредног и
прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања
делатности
Уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија
и
привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
Уверење
надележне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних
јавних прихода
Извештај о бонитету – образац
БОН-ЈН који издаје Агенција за
привредне регистре или Центар за
бонитет Народне банке Србије
Лиценца (410, 411, 700, или 800)
одговорног извођача радова са
копијом
потврде
Инжењерске
Коморе
Србије
о
важности
лиценце заједно са доказима о
радном статусу, као и доказе о
осталим лицима запосленим код
понуђача.
Изјава о техничкој опремљености
понуђача (слободна форма изјаве).
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Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет
дана.

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
испуњеност свих услова понуђач може доказати достављањем
изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава све захтевене законске
услове и услове из конкурсне документације (Образац VIII из
конкурсне документације).
Уколико понуђач услове доказује Изјавом, образац 3.5 Конкурсне
документације не мора да попуњава јер је у том случају образац
неприменљив.

Датум: ________________
Место. ________________

М.П.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1. Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I
2. Подаци о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан)
и изјаву понуђача о ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом
оверен и потписан), уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу
3. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом
оверен и потписан), уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв
4. Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76.
Закона (део 3.1 у конкурсној документацији тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2) или
Изјаву (Образац VIII из конкурсне документације по чл. 77. став 4. ЗЈН)
5. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова
и члана 75. и 76. Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији) или Изјаву
(Образац VIII из конкурсне документације по чл. 77. став 4. ЗЈН) као под тачком
4.
6. Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној
документацији)
7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац описа предмета јавне набавке
са техничком спецификацијом (образац IIIа у конкурсној документацији)
8. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене са упутством
како да се попуни (образац IV у конкурсној документацији)
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде
(образац V у конкурсној документацији)
10. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној
понуди (образац VI у конкурсној документацији)
11. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању прописа
о заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању (образац VII у
конкурсној документацији)
12. Изјава о достављању меница и меничних овлашћења за озбиљност понуде
и добро извршење посла
13. Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице
4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде
сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима,
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
4.3 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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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4.4 Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и
седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац
IIа у конкурсној документацији);
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању
подизвођача" (образац IIб у конкурсној документацији)
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-4 из
конкурсне документације 3.2 тачке 1-2 из конкурсне документације)
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.
4.5 Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у
конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати
Образац "Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац IIв у
конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 3.1 тачке
1-4 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају
заједно).
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 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. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде,
се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном
документацијом.
4.6 Понуђачи нису у обавези да плаћају трошкове преузимања конкурсне
документације.
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4.7 Посебни услови Инвеститора:
- ПОНУДА ПОНУЂАЧА МОРА БИТИ ВЕЗАНА ЈЕМСТВЕНИКОМ И МОРА
ИМАТИ УПИСАН ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА. У СУПРОТНОМ, ПОНУДА
НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА, А САМИМ ТИМ ЋЕ БИТИ И ОДБИЈЕНА КАО
ПОНУДА СА БИТНИМ НЕДОСТАЦИМА.
- начин плаћања: без аванса, вирманом, у року од 45 бескаматних календарских
дана од дана испостављања Ситуације за извршене радове Наручиоцу.
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
- рок извођења радова: 20 дана од дана закључења уговора и увођења
извођача у посао. Дан увођења извођача у посао сматра се први радни дан
након закључења уговора.
4.8 Ако Наручилац буде захтевао од Понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да у року од пет дана од дана пријема писаног позива
достави достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа из дела 3.1
тачке 1-4, Понуђач је у обавези да исте достави Наручиоцу у наведеном
року, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
4.9 Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси две регистроване
бланко сопствене менице са Изјавом „без протеста“ и овлашћењем за
попуну. Прва меница у висини од 5 % од износа који Понуђач да у понуди биће
обезбеђење Наручиоца уколико Понуђач одустане од закључења Уговора, а
исту са Изјавом „без протеста“ и Овлашћењем за попуну Понуђач доставља уз
понуду. Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором, платиће казну од 5 % од вредности Уговора. Бланко
меницу са овлашћењем за попуну у висини од 5 % од вредности Уговора (друга
меница), Извођач радова ће бити у обавези да достави Инвеститору одмах уз
потписивање Уговора.
Напомена: Уколико Понуђач не достави бланко соло меницу у висини од
5% од износа у понуди, или било који захтевани документ (Изјаву „без
протеста“ и Овлашћење за попуну), Комисија ће његову понуду сматрати
непотпуном и самим тим је и одбити као понуду са битним недостацима.
4.10 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које
наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106. ЗЈН), које су
одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
4.11 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или
путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и доставити свим другим
лицима која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: ОШ
„Свети Сава“, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта са напоменом
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„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – јавна набавка мале вредности (радови) бр. 02/13 – „ИЗРАДА,
ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ
САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ”.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
4.11 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
4.12 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама, односно у
случају из члана 112. став 2. Закона у року од три дана од дана доношења
одлуке о додели уговора.
4.13 У предметном поступку јавне набавке мале вредности (радови) бр. 02/13 –
„ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“ критеријум за избор најповољније понуде је
најнижа понуђена цена. У ситуацији када постоје две или више понуда са
истом понуђеном ценом, наручилац ће као најповољнију понуду изабрати
понуду понуђача који понуди дужи рок важења понуде.
4.14 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим
ако је примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели
уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави
поступка из члана 109. Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет
Републике Србије) и доказ приложи.
ВАЖНА НАПОМЕНА: - ПОНУДА ПОНУЂАЧА МОРА БИТИ ВЕЗАНА
ЈЕМСТВЕНИКОМ И МОРА ИМАТИ УПИСАН ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА.
У СУПРОТНОМ, ПОНУДА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА, А САМИМ ТИМ ЋЕ
БИТИ И ОДБИЈЕНА КАО ПОНУДА СА БИТНИМ НЕДОСТАЦИМА.
Комисија за јавну набавку бр. 02/13
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ОБРАЗАЦ I
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. ________________ од ________________ (понуђачев
деловодни број – обавезно уписати) за јавну набавку мале вредности
(радови) бр. 02/13 – „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА
НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ ” за коју је објављен
позив на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.ssavabb.rs
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача
Адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска адреса понуђача
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ)
2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а :
Словима :
ПДВ :
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом :
Словима :
2. Рок завршетка радова је _________ дана од дана закључења уговора и увођења извођача
у посао (максимално 20 дана). Дан увођења извођача у посао сматра се први радни дан
након закључења уговора.
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе/изјаву тражене конкурсном документацијом.
4. Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана)
словима
5. Рок и начин плаћања: без аванса, вирмански, у року од 45 бескаматних календарских дана
од дана испостављања Ситуације за изведене радове Наручиоцу.

Датум : ____________
Место: ____________
М.П.
_________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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 овласти једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац IIа.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Овлашћено лице за потписивање
уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
Датум

Печат понуђача

Потпис понуђача

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са
подизвођачем. Уз образац се достављају докази о испуњености услова
подизвођача из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2).
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац IIб.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

Назив подизвођача

Позиција радова које изводи

% укупне вредности
набавке која се
поверава

подизвођачу
1.

2.

3.

4.

5.

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не
може бити већи од 50%.
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Образац IIв

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
____________________________________
Адреса понуђача:
____________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон/Факс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз
образац се достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у
заједничкој понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5).
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Образац III
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ

Овај Уговор произлази из Програма рада и Плана набавки ОШ „Свети Сава“ за
2013. годину, а на основу одлуке о додели уговора, број ______ од ______2013.
(уписује Наручилац) године, и који закључују :

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
коју заступа Г-ђа Директорка Лепосава Ивановић, дипл. психолог-педагог.
у даљем тексту „ИНВЕСТИТОР“
и,
Предузеће: ____________________________________
Адреса: ____________________________________
ПИБ: _____________________________
Текући рачун: ______________________________ код банке _______________
у даљем тексту "ИЗВОЂАЧ"
кога заступа __________________________________________
1. Предмет уговора:

ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА
ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ.

Члан 1.
Инвеститор уступа, а Извођач прихвата и обавезује се да у складу са позивом
за подношење понуда, правилима струке и техничким прописима изведе све
понуђене радове у свему према одобреној понуди Извођача број ________ од
_____.2013 године, односно ЈНМВ (радови) број 02/13.
2. Вредност радова
Члан 2.
Уговорена вредност према усвојеној понуди из члана 1. овог уговора и
спецификације уговорених радова износи ____________________ динара
(словима: _______________________________), у који износ није урачунат ПДВ.
Средства за предметну јавну набавку су предвиђена у финансијском плану
Инвеститора за 2013. годину.
Припадајући ПДВ ће бити обрачунат приликом исплате уговореног износа
накнаде.
Наведена вредност радова је производ јединичних цена из Понуде ИЗВОЂАЧА
и количина из Обрасца структуре цене у понуди Извођача.
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Члан 3.
ИНВЕСТИТОР И ИЗВОЂАЧ су сагласни да су јединичне цене из Понуде
фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима уколико је
уговорени рок извођења радова мањи од 30 дана. У супротном,
ИНВЕСТИТОР И ИЗВОЂАЧ су сагласни да се јединичне цене из понуде могу
мењати обрачуном разлике у цени по обрасцу
К=(0,5 Тм/Тм0 + 0,5 Т`/Т`0)-1
при чему коефицијенти који су објављени у часопису ИНДЕКС представљају:
Тм- коефицијент трошкова материјала који се уграђују у грађевинарству
Тм0 - коефицијент трошкова материјала који се уграђују у грађевинарству (база)
Т месечна стопа раста потрошачких цена
Т`0 – месечна стоп раста потрошачких цена - база
и то у случају када је К  0,05, стим што ће се обрачун вршити на неплаћени
део и то до дана испостављања ситуације. База за обрачун разлике у цени је
датум давања понуде.
Члан 4.
Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОР буде хитно обавештен о сваком питању
које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације
или програма радова. Радови везани за такве околности се обустављају док
ИНВЕСТИТОР не донесе одлуку како ће се поступати.
ИЗВОЂАЧ прихвата да ИНВЕСТИТОР може одустати од извођења појединих
позиција, односно врста радова уговорених основним Уговором, а да се
уговорене цене осталих радова не мењају.
Члан 5.
ИНВЕСТИТОР неће платити позиције или врсте радова које нису у целости
изведене у сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен
њихове завршености изузев да је такав степен извођења одобрен од стране
надзорног органа.
3. Услови плаћања
Члан 6.
Плаћање изведених радова ће се извршити на основу испостављених
Ситуације Извођача .
ИНВЕСТИТОР ће Ситуацију, оверену од стране Надзорног органа, прегледати,
оверити и неспорну вредност исплатити у законском року по пријему Ситуација
када и настају дужничко-поверилачки односи.
Ситуације се испостављају у 6 (шест) примерака. Вредност извршених радова
по Ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова
из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.
Као дан пријема сматра се дан када је Ситуација предата на писарници
ИНВЕСТИТОРА.
Члан 7
ИНВЕСТИТОР се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да
организује дневни надзор над извођењем радова о своме трошку.
Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 02/13

страна 19 од 36

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
ИНВЕСТИТОР се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе
ИЗВОЂАЧА у посао.
Сматра се да је ИЗВОЂАЧ уведен у посао пошто се изврши званично техничко
отварање градилишта у присуству представника ИНВЕСТИТОРА преда
ИЗВОЂАЧУ 1 (један) комплет техничке документације или пак цртеже и
техничку спецификацију.
Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику
и од тада ће тећи рок грађења.
Тек након преузимања градилишта, ИЗВОЂАЧ може набављати материјал,
обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са
извршењем Уговора.
Уколико приликом преузимања градилишта,
упркос настојањима
ИНВЕСТИТОРА да обезбеди ИЗВОЂАЧУ најпрецизније могуће податке и
повољен услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања
због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно
изменити пројекте или описе, ИНВЕСТИТОР има право да одустане од Уговора.
У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до
тог тренутка имала.
4. Рокови
Члан 8.
ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у
потпуности и преда ИНВЕСТИТОРУ најкасније у року од _____________ дана
од дана закључења овог уговора и увођења ИЗВОЂАЧА у посао. Дан увођења у
посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.
Уговорени рок обухвата и време припреме ИЗВОЂАЧА за извођење радова.
Члан 9.
Сматра се да се ИЗВОЂАЧ пре давања Понуде упознао са климатским и
другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге,
организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену
грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим
случајевима:
а) обостраним писменим споразумом
б) дејством више силе
Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева
а) и б) из претходног параграфа овог Члана, констатоваће се Грађевинским
дневником у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока уз потпис
уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови
плаћања.
ИЗВОЂАЧ нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због
случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење
радова.
Ако ИЗВОЂАЧ својом кривицом доведе у питање завршетак радова у
уговореном року или од стране ИНВЕСТИТОРА, продуженом року,
ИНВЕСТИТОР има право да део преосталих неизвршених радова одузме
ИЗВОЂАЧУ из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их
уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.
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Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена
уговорених са другим извођачем, сноси ИЗВОЂАЧ из овог Уговора.
Поред обавезе из претходног става,
ИЗВОЂАЧ би био у обавези да
ИНВЕСТИТОРУ надокнади штету коју ова претрпе због раскида Уговора.
5.

Контрола квалитета

Члан 10.
У току извршења радова по закљученом Уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан вршити
испитивања квалитета изведених радова по свим фазама, преко стручно
оспособљених и
регистрованих организација за делатност испитивања
материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.
Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке
документације, југословенским стандардима и Уговорној документацији.
Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са
којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају
се ставити на увид Надзорном органу.
Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата
ИНВЕСТИТОРУ пре техничког прегледа објеката и радова.
Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши
преглед и анализу, након чега даје ИЗВОЂАЧУ писмено одобрење за употребу
атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција
радова.
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и
изведених радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан
је да изда налог ИЗВОЂАЧУ да неквалитетан материјал замени квалитетним и
да радове доведе у исправно стање.
ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси ИЗВОЂАЧ
радова.
Члан 11.
ИНВЕСТИТОР може вршити допунска контролна испитивања.
ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања
извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања.
После обављених прегледа и испитивања, ИЗВОЂАЧ је дужан да места на
којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног
органа.
Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси
уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно
накнадним испитивањем радова.
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6. Експлоатација објекта у току грађења
Члан 12.
ИЗВОЂАЧ је обавезан да све операције потребне за извођење главних и
припремних радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим
се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину
власника или било коју другу имовину или лице.
ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта
- извршења радова.
ИЗВОЂАЧ је обавезан пре почетка радова да достави динамички план
извођења радова на сагласност ИНВЕСТИТОРУ.
7. Надзор и грађење
Члан 13.
Стручни надзор над извођењем предметних радова, ИНВЕСТИТОР ће вршити
преко и уз помоћ овлашћених стручњака. ИНВЕСТИТОР ће даном потписивања
Уговора именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање
ИЗВОЂАЧУ.
Члан 14.
ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова достави ИНВЕСТИТОРУ име свог
одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.
8. Градилишна документација
Члан 15.
ИЗВОЂАЧ је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађња води
грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка,
односно 1 примерак за ИНВЕСТИТОРА, а 1 за ИЗВОЂАЧА. Ова документа
морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног
руководиоца радова ИЗВОЂАЧА, и то: Грађевински дневник свакодневно, а
Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених
количина по свакој позицији рада.
Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у
писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене
стране.
9. Уговорне казне
Члан 16.
Ако ИЗВОЂАЧ без кривице ИНВЕСТИТОРА не заври радове у уговореном року,
дужан је ИНВЕСТИТОРУ платити на име уговорне казне пенале 2 (два)
промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења
уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од
угворене вредности.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 02/13

страна 22 од 36

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је
ИНВЕСТИТОР дужан саопштити ИЗВОЂАЧУ по западању у доцњу да задржава
право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу
ИЗВОЂАЧ дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а
ИНВЕСТИТОР је овлашћен да их наплати - одбије на терет ИЗВОЂАЧЕВИХ
потраживања од ИНВЕСТИТОРА, с тим што је ИНВЕСТИТОР о извршеној
наплати - одбијању дужна обавестити ИЗВОЂАЧА.
Плаћање уговорне казне (пенала) не ослобађа ИЗВОЂАЧА обавезе да у
целости заврши све уговорене радове.
Ако ИНВЕСТИТОРУ настане штета због прекорачења уговореног рока
завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је
ИЗВОЂАЧ дужан да плати ИНВЕСТИТОРУ поред уговорене казне (пенала) и
износ накнаде штете која прелази висину уговорене казне.
Члан 17.
ИЗВОЂАЧ ће сносити и обавезан је да ИНВЕСТИТОРУ надокнади све
трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и
квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова,
ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом ИЗВОЂАЧА.
Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан
односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки
дан закашњења до пријема објекта.
10. Осигурање
Члан 18.
ИЗВОЂАЧ радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све
радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису
осигурања у свако доба стави ИНВЕСТИТОРУ на увид.
Осигурање мора бити извршено на начин да ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ буду у
потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време
извођења радова и то до пуне њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан да изврши
осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини
које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити
ИНВЕСТИТОРА за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и
издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао
ИЗВОЂАЧ. ИНВЕСТИТОР неће бити одговоран за било какве штете нанете
трећим лицима.
11. Гаранције
Члан 19.
ИЗВОЂАЧ је обавезан да ИНВЕСТИТОРУ преда сопствену-соло меницу са
клаузулом ''без права на протест'' на име гаранције за добро извршење посла и
то у тренутку, на дан, закључења овог уговора.
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Сопствена-соло меница се издаје у фиксном износу од 5% од вредности
уговора. Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором, платиће казну од 5 % од вредности Уговора.
12. Накнада штете
Члан 20.
ИЗВОЂАЧ је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за
сигурност објеката и радова, радника и материјала,
пролазника, јавног
саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је
одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених
радова причини трећим лицима.
ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.
Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у
одвијању саобраћаја, ИЗВОЂАЧ радова је на основу члана 154. Закона о
безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне
сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену
саобраћајну сигнализацију.
Члан 21.
ИЗВОЂАЧ неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим
радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других
ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који
су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.
13. Технички преглед и Коначни обрачун
Члан 22.
Технички преглед и пријем изведених радова вршиће се према важећим
прописима.
Пре подношења захтева од стране ИНВЕСТИТОРА за технички пријем,
формираће се заједничка Комисија састављена од стране представника
ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА која ће утврдити испуњеност услова за технички
пријем.
Комисија одлучује о испуњености услова једногласно, а уколико има примедби
оне морају бити образложене.
На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за
технички пријем.
Члан 23.
ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама Комисије за технички преглед и
то у року који му одреди Комисија.
Трошкове накнадног техничког прегледа сноси ИЗВОЂАЧ, а трошкове Комисије
за примопредају и Коначни обрачун свака уговорна страна за своје
представнике.
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Члан 24.
По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака
уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана
извршити примопредају и Коначни обрачун изведених радова.
14. Саставни делови уговора
Члан 25.
Саставни делови овог Уговора су:
Прилог 1. - Понуда ИЗВОЂАЧА број _________ од _______.2013.
године .
ЈНМВ- број 02/13
Прилог 2. - Соло меница
15. Остале одредбе
Члан 26.
Овај уговор ступа на снагу када га обе уговорне стране потпишу.
За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 27.
Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и
ИНВЕСТИТОРА и преко арбитражне Комисије. Уколико се спор не може на овај
начин решити уговара се надлежност суда стварне надлежности у Ужицу.
Члан 28.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или
обећати, било директно било индиректно, за себе или неко другу страну поклон
или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита
радња или корупција.
Члан 29.
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених
овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака
од којих 3 (три) за ИНВЕСТИТОРА и 3 (три) за ИЗВОЂАЧА.
ИЗВОЂАЧ
Директор,

ИНВЕСТИТОР
Директорка,
Лепосава Ивановић

___________________
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Образац IIIa
Опис предмета јавне набавке са техничком спецификацијом
ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ.

1. Израда, демонтажа старог и мотажа новог прозора типа 1
Технички опис
Прозор типа 1 представља застакљен зид израђен од 12 сегмената који
чине једнокрилни прозори повезани у компактну целину. Дебљина штока је 7
цм. а димензије сегмената су на цртежу у прилогу. Прозор је профилисан и
спојен Еуро 3 фалцом са дихтунг гумама. Величина доњег сегмента прозора је
100 х 140 цм. и за исти је потребан нагибно-окретни оков марке АГБ, Рото или
„одговарајуће“. За горњи сегмент величине 100 х 80 цм потребан је само
окретни оков. Ручице прозора су елоксиране, марке Хопне или „одговарајуће“.
Прозори се међусобно спајају нут-федер везом а спојеви се прекривају
лајснама. На спољни део прозора се уграћује елоксирана окапница која покрива
цео доњи профил, као заштита од атмосферског утицаја. Прозор је застакљен
термопан стаклом 4+12+4 мм. Дрвени елементи прозора инпрегнирани су у
тону по жењи инвеститора, па затим лакирани водећим лаком са УВ заштитом.
Обавеза изовђача је да инвеститору тј. Надзорном органу достави све потребне
атесте везане за лакове са УВ заштитом и радионичке цртеже прозора.
Прозори се уграђују поступком суве уградње, са анкерисањем и попуњавањем
шупљина ПУ пеном.
2. Израда, демонтажа старог и монтажа новог прозора типа 2
Технички опис
Прозор типа 2 представља застакљен зид изграђен од 16 сегмената, 7 са
крилима који су покретни и 9 непокретних повезаних у компактну целину.
Дебљина штока је 7 цм. а димензије сегмената су као у приложеном цртежу.
Прозор је профилисан и спојен Еуро 3 фалцом са дихтунг гумама. Величина
доњег, покретног сегмента је 140 х 80 и за исти је потребан квалитетан нагибноокретни оков марке АГБ, Рото или „одговарајуће“. Ручице су елоксиране марке
Хопне или „одговарајуће“. Прозори се међусобно спајају нут-федер везом а
спојеви прекривају лајснама. На спољни део прозора се уграђује елоксирана
окапница која покрива цео доњи профил као заштита од атмосферских утицаја.
Прозор је застакљен термопан стаклом 4х12х4 мм. Дрвени елементи прозора
импрегнирани су у боју по жељи инвеститора а затим лакирани воденим лаком
са УВ заштитом. Обавеза извођача је да инвеститору достави све потребне
атесте везане за лакове са УВ заштитом и радионичке цртеже прозора.
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Прозори се уграђују поступком суве уградње, са анкерисањем и попуњавањем
шушљина ПУ пеном.
ИЗГЛЕД ПРОЗОРА – ЦРТЕЖИ
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Техничка спецификација:

ПОЗ

1.

2.

ОПИС
Демонтажа старог, израда и монтажа новог
прозора типа 1.
Димензија 600х220 цм у свему према
техничком опису за овај тип прозора и
приложеном цртежу.
Напомена: Све мере узети на лицу места, а у
цену урачунати и демонтажу и одлагање
старог прозора.
Демонтажа старог, израда и монтажа новог
прозора типа 2.
Димензија 900х320 цм у свему према
техничком опису за овај тип прозора и
приложеном цртежу.
Напомена: Све мере узети на лицу места, а у
цену урачунати и демонтажу и одлагање
старог прозора.

Једница
мере

количина

ком

5,00

ком

1,00

Напомена: Пожељно је да понуђачи посете наведену локацију пре
подношења њихових понуда. У супротном, Наручилац не сноси никакву
одговорност за неадекватно припремљене понуде.

Датум

Печат

___________________
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Образац IV
Образац структуре цене са упутством како да се попуни

1
ПОЗ

1.

2.

2

3
Јед.
мере

ОПИС
Демонтажа старог, израда и
монтажа новог прозора типа 1.
Димензија 600х220 цм у свему
према техничком опису за овај тип
прозора и приложеном цртежу.
Напомена: Све мере узети на
лицу места, а у цену урачунати и
демонтажу и одлагање старог
прозора.
Демонтажа старог, израда и
монтажа новог прозора типа 2.
Димензија 900х320 цм у свему
према техничком опису за овај тип
прозора и приложеном цртежу.
Напомена: Све мере узети на
лицу места, а у цену урачунати и
демонтажу и одлагање старог
прозора.

4

5

4х5

Kоличина

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна цена
у динарима
без ПДВ-а

ком

5,00

ком

1,00

СВЕГА БЕЗ ПДВ-а:

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ________________
ПОСЕБНО ИСКАЗАН ПДВ (20%): ________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: ________________
Упутство: Понуђач је обавезан да у Обрасцу IV - структура цене прецизно наведе:
- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- укупан износ који се добија множењем количине са ценом по јединици мере;
- укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а);
- посебно исказан износ ПДВ-а;
- укупан износ са ПДВ-ом.
Напомена: У цену укључити све трошкове (превоз грађевинске механизације и сл.)

Дана: _______________ 2013.год.
ПОНУЂАЧ
М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Образац V

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ТРОШКОВИ:
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО: ______________________ динара.

Напомена: Исписује понуђач.
Место: ______________
Датум: ______________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_________________________
Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења, а
остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 02/13

страна 30 од 36

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Образац VI

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У вези са позивом за пoдношење понуда ОШ „Свети Сава“ из Бајине Баште у
поступку јавне набавке мале вредности (РАДОВИ) бр. 02/13 „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА
СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ
БАШТИ“, понуђач ____________________________ изјављује, под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Образац VII

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности (РАДОВИ) бр.
02/13 „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Образац VIII

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да при
састављању понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
(РАДОВИ) бр. 02/13 „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ “, испуњавам све услове прописане
чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и
услове утврђене Конкурсном документацијом, као и да поседујем доказе
одређене чл. 77. Закона о јавним набавкама и Конкурсном документацијом о
испуњености услова за учешће у поступку наведене јавне набавке.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Образац IX
________________________________
Назив и адреса понуђача
Место: __________________________
Датум: __________________________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, за јавну набавку
мале вредности (РАДОВИ) бр. 02/13 „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ
ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“ доставити:
- уз понуду: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране
овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и
печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко
соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом
захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у
Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 5% од укупног износа у понуди.
- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и
печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од
стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма –
овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од
пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења
посла, у висини од 5% од вредности уговора.
ПОНУЂАЧ
(м.п.)
___________________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве
потписује овлаћени представник групе понуђача.
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
ОБРАЗАЦ X
На основу Закона о меници („Сл. лист ФРЈН“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65,
54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке, 1., 22. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: _________________________
Улица, број и место: _______________________
ПИБ: ____________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН: ______________________
КОД БАНКЕ: _____________________
ИЗДАЈЕ:

(унети одговарајуће податке
дужника – издаваоца менице)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“, УЛ. СВЕТОСАВСКА БР. 76, ПИБ:
101960015 (у даљем тексту Поверилац)
Предајемо Вам _________ (__________________) бланко соло меницу број
___________________ (унети серијски број менице) у складу са чланом 4.9 Конкурсне
документације на износ од ______________ (________________________________
динара), за озбиљност понуде и овлашћујемо ОШ „Свети Сава“ у Бајиној Башти,
улица Светосавска бр. 76, као повериоца да попуни меницу по основу поменутог
члана.
ОВАШЋУЈЕМО ОШ „Свети Сава“ у Бајиној Башти, улица Светосавска бр. 76,
као повериоца, за наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“,
роком доспећа „по виђењу“, са роком важења 30 дана од дана отварања понуда, на
терет рачуна Дужника код _____________________________________ (унети назив
банке), а у корист рачуна Повериоца ОШ „Свети Сава“ у Бајиној Башти, улица
Светосавска бр. 76, текући рачун: 840-1232666-61 Министарство финансија
Управа за трезор.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да
наплату изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу
у евиденцију редоследа чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна утврђеног
Закона о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона и истовремено
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на
сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Овлашћења.
Меница се може поднети за наплату најраније трећег радног дана од дана
доспећа обавезе из предметног Овлашћења.
Дужник – Издавалац менице
_______________________
(место и датум
издавања Овлашћења)
(печат)
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ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА
Основна школа «Свети Сава»
Светосавска бр. 76, Бајина Башта
Број: 658/2013-1
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности бр. 02/13
~ ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ ~
Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа: ____________________________
ПИБ:
____________________________
Седиште предузећа: ______________________бр. ___
Место:
____________________________
Контакт особа:
_____________________________
Контакт телефон: ______________ факс: _________
Е mail:
_____________________________
преузео Позив и Конкурсну документацију за јавну набавку:

ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА
СТАРИХ И МОНТАЖА НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ
БАШТИ.

Позив и Конкурсну документацију сам преузео: (заокружити начин преузимања):

1.) лично

2.) путем поште 3.) факсом

5.) са Портала Управе за јавне набавке

4.) електронским путем

6.) са интернет странице Наручиоца

Датум:

___________________________

Овлашћено лице:

___________________________

М.П.
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