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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2.Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС“, 86/15, ), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 02- бр.06-288 од 11.07.2017.године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 02 бр.06-289 од 11.07.2017.године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за
радове на инвестиционом одржавању -Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса:
„12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.pribo.j@rs
ПИБ:
101207254
Матични број:
07158289
Шифра делатности:
75110

•

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавкее мале вредности, складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.

•

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 3/17 : Радови на инвестиционом одржавању –

•

Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

•

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

•

Контакт (лице или служба):
Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail
javnenabavke@priboj.rs
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
•

Предмет јавне набавке:

Радови на инвестиционом одржавању –Замена столарије и израда фасаде
на згради Општинске управе Прибој.
•

Назив и ознака из општег речника набавке:
Радови на уградњи столарије-4542000
Фасадни радови-45450000

•

Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1.Врста, опис и количина радова дати су у „Предмеру радова“ који је саставни део конкурсне документације и понуде понуђача.
2.Квалитет радова
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничким нормама. За време извођења радова,
понуђач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења објекта или опреме у истом.
3.Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Контрола извршења радова и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора, који проверава и утврђује да
ли су радови изведени у складу са предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење
радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
4.Рок за извођење радова
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 календарских дана од увођења у посао понуђачаизвођача радова.
Надзор је дужан да извођача уведе у посао најкасније 7 календарских дана од потписивања уговора.
5.Место извођења радова
Прибој, 12.јануар бр.108 -зграда Општинске управе Прибој.
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IV 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкамаА).
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ O ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УСЛОВ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1).Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
( чл. 75. став 1. тачка 1.Закона)
2). Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
ИЗЈАВА (Образац бр.7. у поглављу VII -7 ове
давања мита, кривично дело преваре.
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном
( Чл. 75.став.1 тачка 2.Закона)
одговорношћу потврђује да испуњава услове
3). Да је измирио доспеле порезе, доприносе за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и друге јавне дажбине у складу са прописима ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
Републике Србије или стране државе када овом конкурсном документацијом
има седиште на њеној територији;
(Члан75.став.1 тачка 2.Закона).
Овај доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
4). Изјава понуђача о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
(Члан75.став.2.Закона)
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Б). ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.Закона о јавним набавкама
УСЛОВ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.Да понуђач располаже довољним
пословним капацитетом

-.Референтна листа (образац бр. 9) са
уписаним подацима о наручиоцима,
години извођења радова и вредности
уговора са бројем и датумом уговора.
- Потврда наручилаца (образац бр. 10) о
извршеним радовима наведеним у
референтној листи.

Да је у претходних пет година 2012,
2013, 2014, 2015 и 2016. закључно са
даном објављивања позива за
подношење понуда извео радове на
изради и постављању алуминијумске
браварије у укупној збирној вредности
не мањој од 3.000.000,00 динара
(укупно) без ПДВ-а, при чему
уговорене услуге морају бити
извршене у потпуности.

2.Да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом
-да има најмање 6 радника на
позицијама које су у непосредној вези са
предметом јавне набавке (на неодређено
или одређено време или уговором
ангажована лица у складу са Законом о
раду) у току целог периода извршења
уговора, од којих је једно лице
грађевинске или архитектонске струке
који поседује важећу и одговарајућу
личну лиценцу за дговорног извођача
радова.

1.2.Копије уговора који за предмет имају
радове на уградњи алуминијумске
браварије, са копијама окончане
ситуације за достављене уговоре,
потписане и оверене од стране
инвеститора, извођача и надзорног органа
(прва и последња страна где се види
предмет уговора и вредност изведених
радова и овера инвеститора и надзорног
органа).
Доказ:
2.1. Копија М обрасца или/уговор о
раду/ или адекватан уговор о радном
ангажовању по другом правном основу
у складу са Законом о раду -за све
раднике
2.2. Фотокопија извођачке лиценце са
важећом потврдом ИКС-а ;
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В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

1. Испуњеност обавезних услова из става А) понуђач доказује достављањем ИЗЈАВE (Образац 7. у
поглављу VII -7ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.ЗЈН .
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац
8. у поглављу VII-8 ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,. У том случају ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу VII-7 ове конкурсне документације), мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

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.
Наручилац може , пре доношења одлуке о додели уговора , да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија,
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које наручилац може захтевати од изабраног понуђача су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2.Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3.Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
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Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне
приходе прибављају и од других локалних органа/ организација/ установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/ организација/ установа
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
НАПОМЕНА:За понуђаче који су уписани у Регистар понуђача уместо тражених доказа довољан је извод из регистра.
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуђач ангажује подизвођача исти додатне услове може испунити само за део радова за које је ангажован и у
проценту одређен ЗЈН и конкурсном документацијом.
Уговори о радном ангажовању морају садржати основне податке предвиђене Законом о раду:
-врста посла, рок за који се послови обављају, накнада за извршени посао и сл.;
-уговор о делу може се закључити само за обављање послова ван делатности послодавца.
Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V

• Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

• Упутство о начину попуњавања обрасца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене
особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране
понуђача


ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ :
 Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.1. „Понуда“

У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити понуђени одговор А или Б или В у вези са
наступом понуђача, односно да ли понуђач наступа самостално или са подизвођачем или са заједничком понудом; уписати дужину
гарантног рока , рок важења понуде,рок извршења радова и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом;


Потписан и оверен печатом Образац бр.2. „Изјава подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем“;



Потписан и оверен печатом Образац бр.3.„Изјава о ангажовању подизвођача“;
У случају кад подносилац понуде учествује са подизвођачем.
Потписан и оверен печатом Образац бр.4. „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“.

Уз ову „Изјаву“ потребно је доставити и “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који
ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.


Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.5 „ Подаци о члану групе“;



Потписан и оверен печатом Образац бр.6 „Изјава о независној понуди“;
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Потписан и оверен печатом Образац бр. 7.“ Изјаве понуђача/члана групе/ о испуњености обавезних услова“;



Потписан и оверен печатом Образац бр.8.“ Изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова“;
Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр. 9 „Референтна листа“ ;
Потписан и оверен печатом Образац бр. 10„Потврда о реализацији закључених уговора“;
Потписан и оверен печатом Образац бр.11. „Трошкови припреме понуде
Докази за испуњеност додатних услова ;








МОДЕЛ УГОВОРА.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел
уговора, попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.


ПРЕДМЕР РАДОВА са термичким прорачуном

У обрасцу „Предмер радова“ морају бити унете јединичне цене за сваку позицију радова и укупна цена без и са ПДВ-ом.

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште препоручено ,у коверти затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 21.08.2017.год. до 12,00 часова на адресу Општина
Прибој ул. 12. јануар бр.108, 31 330 Прибој, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда за израду фасаде и замену столарије“.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде, као и телефон особе за контакт.У случају подношења заједничке
понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова.
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 и исту ће наручилац , по окончању поступка отварања, вратити неотворену са
назнаком да је неблаговремена.
4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда.
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4.2. Подношење понуде са подизвођачем
Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да попуни
одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености
услова исти је као за самосталног понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној документацији, осим у случајевима прописаним
Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
•

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

•

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.
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5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење 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.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у динарском износу (без ПДВ-а), а не у
процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се доставити нови одговарајући обрасци који прате измену( допуну).
Свако обавештење о изменама, повлачењу или опозиву понуде подноси се у затвореној коверти, до 21.08.2017. год. до 12,00 часова
на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком:
„НЕ ОТВАРАТИ – ИЗМЕНА понуде за израду фасаде и замену столарије.
или
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОВЛАЧЕЊЕ понуде за израду фасаде и замену столарије.
или
НЕ ОТВАРАТИ- ОПОЗИВ понуде за израду фасаде и замену столарије
на адресу наручиоца Општина Прибој „12. јануар'' бр. 108 31330 Прибој.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са назнаком ИЗМЕНА или ПОВЛАЧЕЊЕ или
ОПОЗИВ ПОНУДЕ биће отворена и прочитана на дан отварања понуда.
7.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 21.08.2017.год. у 12,15
часова у просторијама Општине Прибој, 12. јануар'' бр. 108 , канцеларија бр.1 .
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку
отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде најмање 30 дана од дана отварања понуде.
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају истека рока важења понуде
наручилац је дужан да у писаном облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
9.НАЧИН ПЛАЋАЊА
У року до 45 дана од дана пријема фактуре на основу оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок за извршење услуге износи највише 20 календарских дана од дана увођења у посао.
11.МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Зграда Општинске управе Прибој, ул,12.јануар бр.108. Прибој.
12.ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке-радну снагу, материјал,
трошкове транспорта, припремне и завршне радње, обезбеђење градилишта и др. зависне трошкове понуђача.
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.
13. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11.1. Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за
добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од
дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока менице
и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Изабрани понуђач је дужан да на дан примопредаје изведених радова преда бланко сопствену меницу уредно оверену и
потписану од стране овлашћеног лица , менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року и доказ да је меница
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евидентирана у Регистру меница НБС у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде
са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства финансијског
обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
14.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним прописима понуђач је дужан да у
понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком
„пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуда.
15.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.,
А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште препоручено, на адресу наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108
на фах: 033/--2445-446 или
е-mail: javnenabavke@priboj.rs, радним данима /понедељк-петак/ у времену од 7,00 до 15,00 часова да тражи додатна појашњења у
вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен у писаној форми, са подацима о потенцијалном понуђачу који
доставља захтев, потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације- ЈНМВ бр. 06-02/17“.
Уколико се комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши путем електронске поште или
факсом у складу са чланом 20. ЗЈН, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
17.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и правилно попуни, а место начињене
грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном
поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
• уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
•

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.
18.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 06-02/17.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном документацијом.
19.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од десет дана од дана отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних
набавки у року од три дана од дана доношења.
20.НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити
закључком. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара
у поступку јавне набавке мале вредности.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе,
односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП Општина Прибој ; ЈНМВ бр. 06-02/17.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге
елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.,или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом,
која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
21.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема
уговора.
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.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са
понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг листи.
22.ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
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VI

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена без ПДВ-а“, под условом да је
понуђач испунио све захтеве наручиоца предвиђене конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 06-02/17.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје
две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.
У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који је у периоду 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. закључно са даном објављивања
јавног позива, извео радове на изради и постављању алуминијумске браварије веће вредности без ПДВ-а.
У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају извршене радове исте вредности уговор ће бити додељен
жребањем, на које ће бити позвани понуђачи чије су понуде једнаке.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену и исту укупну вредност за тражени период.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. О
поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VII -1
ОБРАЗАЦ БР. 1
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУДА - општи подаци о понуђачу

Адреса понуђача
Број телефона
Електронска адреса понуђача (e-mail)
ПИБ
Матични број
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Број жиро рачуна понуђача и назив
банке
Остали подаци у понуди
ПРЕДМЕТ: Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој.
Понуду дајем (заокружити)

А) самостално,

Б) са подизвођачем,

В) као група понуђача
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Највише 20 календарских дана од дана
увођења у посао
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ
РАДОВЕ: (не може бити краћи од 2
године од дана примопредаје изведених
радова)

__________________календарских дана
У року до 45 дана од дана пријема фактуре
на основу оверене грађевинске књиге и
јединичних цена из понуде.
__________________ година
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА
/најмање 30 дана од дана отварања
понуда/
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом:

датум___________2017.

____________________дана

_____________________динара
_____________________динара

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
______________________
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VII -2

ОБРАЗАЦ БР.2
ИЗЈАВА

подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку радова: Замена столарије и израда фасаде на
згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 , изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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VII -3

ОБРАЗАЦ БР. 3
ИЗЈАВА
о ангажовању подизвођача
(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

Ред.

Назив подизвођача

Бр.

седиште и адреса

Датум,___________2017. год.

Проценат (највише 50%) укупне
вредности набавке планиране да се
повери подизвођачу и део предмета
јавне набавке који ће се извршити
преко подизвођача.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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VII -4

ОБРАЗАЦ БР. 4
ИЗЈАВА
чланова групе који подносе заједничку понуду

У вези са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за јавну набавку радова: Замена столарије и израда фасаде
на згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 изјављујемо да поносимо заједничку понуду
Ред.број

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Потпис и печат

_______________________________
М.П.

_____________________________
М.П.

______________________________
М.П.
______________________________
М.П.
датум, ____________ 2017.године
Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са „Упутством понуђачима како да сачине
понуду.
26/52

VII -5

ОБРАЗАЦ БР. 5
Подаци о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса

ПИБ
Матични број

Име особе за конктакт

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ
_______________________________
/Овлашћени члан групе/

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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VII -6

ОБРАЗАЦ БР.6

У складу са чланом 26. Закона,____________________________из
__________________,
(назив понуђача)
у поступку јавне набавке радова Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 као одговорно
лице понуђача, дајем
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова Замена столарије и
израда фасаде на згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
датум,__________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________________
(овлашћено лице члана групе)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију
надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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ОБРАЗАЦ БР. 7
И з ј а в а понуђача/члана групе

о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке чл.75. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач (члан групе)
_____________________________________из_________________________________

(навести назив понуђача-члана групе)

у понуди за јавну набавку радова -Замена столарије и израда фасаде на згради
Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2.Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или
стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку ;
датум_________2017. год.
М.П.
ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ – чл.75. ЗЈН
У складу са чланом 77.став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________из_________________________(навести назив подизвођача)
у понуди за за јавну набавку радова - Замена столарије и израда фасаде на згради
Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то :
● Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
●

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

●

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или
стране државе када има седиште на њеној територији) ;

● Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
датум,____________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДИЗВОЂАЧА
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ОБРАЗАЦ БР.9
ОБРАЗАЦ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Списак изведених радова на изради и постављању алуминијумске браварије у вредности не мањој од 3.000.000,00 динара за
период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016- закључно са даном објављивања јавног позива.
Број и датум
Објекат на коме су
Вредност уговора
Наручилац
уговора
радови извршени и
/инвеститор/
година извођења

датум_________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: У случају потребе референтну листу копирати.
Понуђачи могу да упишу све радове у назначеном периоду који су предмет ове јавне набавке, а из разлога што ће имати предност
у случају да два или више понуђача понуде исте цене за извршење предметне јавне набавке
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ОБРАЗАЦ БР.10
ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_______________________________________________________________
/назив и седиште наручиоца /
ПИБ:_____________________
МБ:_______________________
Овим потврђујемо да је понуђач ________________________________
а) самостално б) као члан групе понуђача (заокружити)
за потребе наручиоца___________________________________________
квалитетно и у уговореном року извршио радове на изради и постављању алуминијумске браварије
_________________________________________________________________________________________________________ у вредности
од _________________________ дин. без ПДВ-а, на основу уговора бр.___________од ___________године.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе
Прибој ЈНМВ бр.06-2/17
Контакт особа наручиоца________________________________________________
Телефон:

__________________________

e – mail:

__________________________

датум,_________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________

НАПОМЕНА:У случају потребе образац копирати.
Признаће се потврде дате на другим обрасцима наручилаца, под условом да садрже тражене податке.
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.
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ОБРАЗАЦ БР. 11
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку за јавну набавку радова -Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17
ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
______________________________Дин
.
______________________________Дин.

УКУПНО:

Датум,___________2017. год.

____________________________ Дин

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима прописаним
ставом 3. истог члана ЗЈН.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.
НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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VIII
МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању зграде Општинске управе Прибој - замени столарије и изради
фасаде
Уговорне стране:
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12.јануар бр.108,
коју заступа председник Општине Прибој Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране

и
______________________________из________________ ул.________________________,
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________
отворен код пословне банке_____________________ ; кога заступа директор
_____________________________( у даљем тексту: Извођач ) са друге стране.
и
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2016.
групе понуђача
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1.Да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 ,14/15 и 68/15) спровео
поступак јавне набавке мале вредности;
2. да је Извођач у поступку јавне набавке ЈНМВ бр.06- 02/2017. доставио понуду која је код Наручиоца заведена под бројем ___
о д__________________године (број уписује Наручилац);
3.да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________ 2017. године (број уписује Наручилац) прихватио
понуђену цену Извођача од ____________ динара без ПДВ-а;
4.да је Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр. _______ од __________2017. године потписан и оверен од стране свих чланова
групе понуђача, којим је ____________________________овлашћен да буде носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем ЈП Дирекција за изградњу Прибоја ;
5.да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун _____________________отворен код пословне банке
_______________________ .
6. да је рок извођења радова битан елемент овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова на замени столарије и изради фасаде на згради Општинске управе Прибој ЈНМВ бр.06-2/17 и ближе
је одређен Понудом извођача бр.________ од ________2017. год. (број уписује наручилац) и Предмером радова који су саставни делови
овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 3.
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Извођач се обавезује да за радове из члана 2. овог уговора обезбеди неопходну радну снагу као и материјал назначен у Предмеру радова.
Извођач ће понуђене радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.
Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђену опрему и квалитет изведених радова.
Недостатке који се појаве у току извођења радова, извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.
Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. Уколико у том времену дође до било
каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом
примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора.
Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а уколико се извођач не одазове захтеву, налози и измене
надзорног органа сматраће се исправним.
Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих материјала и интерену контролу
свих радова са важећим прописима и стандардима.
Члан 4.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а
у корист наручиоца, која треба да буде платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за
коначно извршење посла.
У случају истека рока важења или наступања услова за продужење рока завршетка радова, извођач је у обавези продужи важење траженог
средства финансијског обезбеђења.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање
грешака у гарантном року, у корист наручиоца, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом
„ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.
Члан 5.
Извођач може извођење појединих радова који су предмет овог уговора поверити подизвођачу:
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који је назначен у понуди и Обрасцу изјаве о ангажовању подизвођача и дужан је да о томе писмено обавести наручиоца.
Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза изведених од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе најдуже у року до 20 календарских дана од дана увођења у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Рок за почетак извођења радова је највише седам календарских дана
од дана закључења уговора.
Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и нескривљених околности.
Околности из става 2. овог члана констатују се заједнички у грађевинском дневнику оног дана када су настале и оног дана када су
престале.
Уговорне стране су сагласне да, уколико извођач не изведе радове у уговореном року својом кривицом, Наручилац стиче право
ангажовања другог извођача ради завршетка радова на терет средстава првобитног извођача, као и право на наплату менице за добро
извршење посла.
Члан 7.
Извођач се обавезује да:
- пажљиво демонтира постојећу столарију са минималним оштећењем малтера око прозора, нарочито фасадног дела малтера, обради
шпалетне, изведе неопходне радове, који су дефинисани за сваку позицију;
- одвезе демонтирану столарију у круг ЈКП Услуга-Прибој;
- изводи радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда (рачунати на могућност
прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније);
- изводи радове према предмеру радова, техничким прописима, нормативима и стандардима;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- уредно одржава градилиште-које обухвата свакодневно чишћење , као и завршно чишћење свих површина.;
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- пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и да по налогу наручиоца испита квалитет материјала , односно готовог
производа код за то овлашћене стручне организације;
- примећене недостатке у току извођења радова отклони у року од једног дана;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року од седам дана;
- омогући Наручиоцу контролу количине и квалитета замењене столарије;
- сва оштећења делова зидова, плафона, подова, инсталација, инвентара, доведе у првобитно функционално стање о свом трошку:
- обезбеди заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода (настале штете сноси Извођач);
- се строго придржава свих мера заштите на раду;
Са мерама заштите на раду раднике морају упознати одговарајуће службе предузећа које изводи радове. За примену мера заштите у
процесу рада су одговорни руководилац радова и сами радници. Усмислу заштите на раду примењују се важећи законски прописи који
дефинишу ту област.
Члан 8.
Извођач се обавезује да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају
бити редовно потписани од надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да наручиоцу пре почетка радова достави
решење о именовању одговорног извођача радова.
ЦЕНА РАДОВА
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да цена радова
_________________________са ПДВ-ом.

из члана 2. овог уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, односно

Јединичне цене из понуде извођача бр. _________ од ___________2017 године (број уписује наручилац) су фиксне и не могу се мењати
услед повећања цена елемената на основу којих су одређене.
У укупну уговорену цену радова урачунати су трошкови рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкови организације
градилишта и сви други пратећи и зависни трошкови Извођача.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује:
- да уведе Извођача у посао,
- да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се планира извођење радова, за организацију градилишта и
несметано одвијање радова,
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- да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача,
да за извршење радова обезбеди постојеће прикључке нисконапонске мреже и воде.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да уговорену цену радова из члана 3. овог уговора плати Извођачу у року до 45 дана рачунајући од дана
службеног пријема исправног рачуна..
Члан 12.
Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова ради проверавања и обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у
погледу врста, количина и квалитета радова и материјала, те у погледу испуњења рока.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши уговорене радове у уговореном року, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне
казне, износ од 0,2% од укупно уговорене цене из члана 3. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене
цене.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
По завршетку радова извођач ће писмено обавестити наручиоца да су радови завршени, након чега ће се према важећим прописима
извршити технички пријем и примопредаја радова.
Сматра се да су радови из члана 1. овог уговора завршени када овлашћена лица уговорних страна (представник наручиоца ,стручни
надзор и извођач радова), сачине записник о примопредаји изведених радова, констатујући обим и квалитет изведених радова, као и да
су исти завршени.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 15.
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима прописаним одредбама члана 115. Закона о
јавним набавка
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Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења
одговарајућег поступка јавне набавке.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 16.
Гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није предвиђен
дужи рок, а за опрему и материјал период назначен у гарантном листу произвођача.
Члан 17.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезују да писмено о томе обавести Извођача радова, у року од 10
дана од дана сазнања за недостатке. Извођач радова се обавезује да у року од 7 дана, на први писани позив и о свом трошку отклони све
нађене недостатке, као и скривене мане.
Ако извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог извођача
на терет извођача из овог уговора уз активирање менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 18.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у предвиђеним
роковима и уколико је Извођач:
1. без разумног оправдања пропустио да почне радове у року из члана 6.став 2. овог уговора или задржава напредовање радова, након
истека 5 (пет) дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца;
2. не изводи радове у складу са понудом и предмером радова из члана 2. овог уговора, или не поступа по налогу наручиоца и /или
надзорног органао да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења.
Члан 19.
У случају једостраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача
и активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла.
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу радова. Изјава мора да садржи основ, односно
образложење за раскид уговора.
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Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач
радова ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко својих овлашћених представника.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност
Привредног суда у Ужицу.
Члан 21.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 4 (четири) примерка задржава наручилац, а 2 (два) примерка задржава
извођач.
ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ПРЕДСЕДНИК
Лазар Рвовић , дипл.правник

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише
последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZA POTREBE INVESTICIONOG ODRŢAVANJA ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE U PRIBOJU KAT.
PARCELA 409 KO PRIBOJ, UL.12. JANUARA BR.108
jed. kolicina
mere

jed.cena bez PDV

ukupna cena bez
PDV

ukupna cena
sa PDV-ом

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja fasadne aluminijske bravarije
konstrukcije od plastificiranog AL profila bele boje sa
termo prekidom. Bravarija je zastakljena dvostrukim
staklom debljine 4+16+4, sa niskoemisionim premazom,
punjenim nekim plemenitim gasom koji omogućava
zadovoljenje traţenih uslova. Bravarija se ugrađuje po
sistemu RAL ugradnje u svemu sa odgovarajućim
samoekspandirajućim trakama.Ukupni koeficijent
prolaza toplote za aluminisku bravariju (staklo, ram, Ψ)
mora biti U≤1,5 W/m²K za prozore i balkonska vrata. Za
ugradnju obavezno koristiti prihvatnike koje preporučuje
proizvođač profila. Bravarija je u svemu po šemi
bravarije.Tačne mere uzeti na licu mesta. Obračun je po
komadu otvora. Okov mora biti prvoklasan i sertifikovan
što će se dokazati priloţenim sertifikatima.
Napomena: samo u delu svetlarnika pojedini otvori
mogu biti trostruko ostakljeni.
Ponudjac
je obavezan dostaviti termicki proracun koji dokazuje da
prozori zadovoljavaju trazeni koeficijent i gde ce se videti
koji se Al. profil ugradjuje i koja se vrsta stakla koristi.
Proracun mora biti uradjen prema trenutno vazecem
pravilniku.
1
2
3
4
5

Poz. 1 168/138
Poz. 1' 65/138
Poz. 2 svetlarnik 147/226
Poz. 2' svetlarnik 147/151
Poz. 3
113/220+64/148

kom
kom
kom
kom
kom

36
1
2
1
1

x
x
x
x
x
UKUPNO :
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IZOLATERSKI RADOVI

1

Nabavka materijala i izrada termoizolovane fasade po sistemu ‚‚Kontakt fasade‚ ekspandiranim polistirenom sa koeficijentom toplote max. 0,041
W/MK. Na koti 1.12 od tla postaviti početni profil mehaničkim fiksranjem za fasadni zid. Fasadna podloga grund, se nanosi minimum dva sata pre
nanošenja fasadnog materijala. Fasadni termoizolacioni sistem se sastoji od polistirena debljine 8cm koja se lepi polimer cementnim lepkom po
obimu i sa pogačicama unutar ploče, aluminijumskog početnog i završnog profila, građevinskog lepka preko mrežice od staklenih vlakana u dva
nanosa, premaza za impregnaciju i fasadne boje u tonu prema izboru projektanta. Raditi u svemu prema specifikaciji odobrenog proizvođača
materijala. Sve spoljašnje i unutrašnje uglove odraditi sa PVC lajsnama u poziciju uračunati i špaletne na otvorima. Delove na uglovima spoljne
stolarije ojačati mrežom i lepkom. Ivične delove fasade tiplovati sa najmanje 8 tiplova po m2, a ostale sa 6 tiplova po m2.U cenu uračunati upotrebu
skele.
Obračun po m2.
Napomena: Ucenu uračunati i obijanje postojeće fasade gde god je to potrebno i malterisanje u jednom
sloju delova obijene fasade.

1

2

Ploče od ekspandiranog polistirena debljine 8cm
na fasadi objekta

m2 816,95 x

Ploče od ekstrudiranog polistirena debljine 2cm,
oko otvora prozora (obrada špaletni) širine do 15cm

m' 182,89

x
UKUPNO:
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FASADERSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada završne obrade zaribane akrilne fasade preko termoizolacije, sa mreţicom. Vrsta i boja po izboru projektanta. Podloga
fasade mora biti zdrava i suva, očišćena i impregnirana izolacionom masom radi bolje veze. Naneti molerskom četkom u jednom sloju, a ako podloga
jako upija premazati dva puta. Na osušenu podlogu naneti fasadu napravljenu i dobro izmešanu da se dobije jednolična i konzistentna masa. Fasada se
nanosi fasaderskom čeličnom gletericom. Otvore i drugo zaštititi PVC folijom što ulazi u cenu.Termoizolacija i fasadna skela su posebno
obračunati.Obračun po m2.
1

m2 816,95

2

x

Montaža i demontaža cevaste fasadne skele oko objekta. Skelu uraditi prema propisima sa svim potrebnim ukrućenjima, ogradama, platformama

itd. Obračun je po m2 vertikalne projekcije skele.
m2 979,22

x

UKUPNO:

LIMARSKI RADOVI
Izrada i postavljanje horizontalnih oluka od pocinkovanog lima sa svim pratećim elementima (kuke, podvezice, lemljenje proboja, silikoniranje spojeva
i falčeva i slično) debljine 0,55mm. Dimenzije oluka
140/140 mm.Obračun po m1.
m' 85,96 x
1

2

Izrada i montaţa prozorskih okapnica od plastificiranog
celicnog lima R.Š. 20cm sa postavljanjem bitumenizirane trake ispod. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25mm i adekvatno
učvrstiti u štok prozora. Alternativa:ugradnja gotovih Al. okapnica sa završnim PVC čepom.
m' 70,11 x
UKUPNO:
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MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
1

Bojenje sa gletovanjem zidova. Zidove gletovati na
mestima gde je potrebno i koja odredi nadzorni organ.
Impregnirati i prevući glet masu dva puta. Sve površine
nakon gletovanja prebrusiti. Predbojiti a zatim bojiti
poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po
izboru projektanta. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m2,

m2

600,00 x

m2

600,00 x

kom.

12,00 x

2 Bojenje plafona posnom bojom dva

puta u tonu po
izboru projektanta sa prethodnom pripremom površina.
Obračun je po m2 obojenog plafona zajedno sa
pripremom.

3 Farbanje prethodno demontiranih zaštitnih rešetki

prozora dimenzija 168x138cm nitro farbom u dva
premaza. Resetke je prethodno potrebno prebrusiti I
ocistiti od korozije I prljavstine, minizirati pa farbati u dva
sloja.
Obračun po kom.

UKUPNO :
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RAZNI RADOVI

1

Demontaţa postojećih prozora. Demontirane prozore
sklopiti, sneti do vozila, utovariti na kamion i odvesti u krug
JKP udaljenosti 1,8 km od mesta izvođenja radova.Obračun je
po
komadu otvora.
Poz. 1
168/138
Poz. 2 svetlarnik 147/226
Poz. 3
113/220+64/148

kom.
kom.
kom.

37 x
3x
1x

kom

12,00 x

Izvršiti demontažu postojećih zaštitnih metalnih rešetki sa
prozora na objektu dimenzija 168x138cm, njihovo privremeno
odlaganje i ponovna ugradnja , po dogovoru i uputstvima
nadzornog organa. Demontažu rešetki vršiti sukcesivno
prema dinamici preostalih radova i montaţi novih otvora.
Svako nepaţljivo demontiranje resetki i oštećenje zidova ide
na teret izvođača.
Obračun po komadu.
2

Demontaža i ponovna montaţa olučnih vertikala
dimenzija 14/14cm. Demontaţu izvršiti paţljivo da ne bi
došlo do oštećenja istih i paţljivo ih lagerovati na sigurno
mesto koje odredi investitor ili nadzorni organ kako bi se
mogle ponovo ugraditi. Uslučaju oštećenja
izvođač je odgovoran i duţan da o svome trošku
nadoknadi štetu. Obračun po m1.
3

m¹

43,92 x

4 Demontaža klima jedinica sa fasade i lagerovanje na

mestu koje odredi nadzorni organ ili investitor. Klime
uređaji su u ispravnom stanju. Nakon završetka radova
zameniti filtere i montirati iste sa novim nosačima
uzimajući u obzir debljinu polisirena na fasadi.Obračun
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po komadu.

kom

13,00 x

Demontaža gromobrana njihovo skladištenje na mesto
koje odredi nadzorni organ ili investitor i ponovna
ugradnja istih.Obračun po m1.
5

m1 21,96

x

6 Demontaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima
dimenzija 14/14cm. Demontirane oluke složiti na plato
Opštinske uprave .Obračun po m1.
m1 85,96 x

7

Demontaža limenih okapnica ispod prozora. Sirina okapnice je do 20cm.
Demontirane okapnice paţljivo lagerovati
na sigurno mesto koje odredi investitor ili nadzorni organ. Obračun po m1.
m1 70,11

8

Zaziđivanje dela otvora postojećeg svetlarnika opekarskim blokom
20x20x25 u dimenzijama 147x75x20cm a zatim malterisanje ozidane površine sa
jedne strane.
Obračun je po m2 ozidane I omalterisane površine.
m2 1,10

9

x

x

Zaziđivanje dela otvora postojećeg prozora na mokrom cvoru
opekarskim blokom 20x20x25 u dimenzijama 100x138x25cm
a zatim malterisanje ozidane površine sa unutrasnje strane.
Nakon nanosenja "prve ruke" maltera povrsinu obloziti keramickim plocicama. Obračun je po
m2 ozidane I omalterisane površine zajedno sa ker. plocicama.
m2 1,40

x
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10

Popravka oštećenja nastalih prilikom demontaže prozora.
Sva oštecenja na unutrašnjem zidu oko prozora kao
i na fasadi nastala prilikom demontaže starih prozora
popraviti i obraditi adekvatnom masom. Obračun je po m¹.
m1 249,46

x

11

Završno čišćenje objekta, svih prostorija, pranje prozora i podova.
Obračun je po m2 neto površine objekta.
M2 919,33

x

UKUPNO:
UKUPNO BEZ PDV:__________________DINARA
UKUPNO SA PDV:____________________DINARA
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