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124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31
ПИБ: 100959794
Матични број: 08121249
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
је члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама- у случају додатних услуга или
радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној
набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење
уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем,
да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од
15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног
уговора није протекло више од три године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или
економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не
проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од
извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о
јавној набавци;
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/18/ППБОПЗПП су радови – Извођење грађевинских радова
везаних за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
шума“, Јединица појачане неге

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 644 425,
факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs
мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-mail
адреса milan@gcsu.rs
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији
навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
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Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000
Суботица, са назнаком: ,, Извођење грађевинских радова везаних за постављање соларних
постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане
неге“,ЈН бр. 01/18/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”.

Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 04.09.2018.
године.Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда је 13.09.2018.
године до 12,00 часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за
подношење понуда сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са назнаком да је
понуда поднета неблаговремено.
6.Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 13.09.2018. године у 12,30 часова у радним
просторијама Геронтолошког центра у Суботици, Алеја Маршала Тита бр. 31, 24000
Суботица.Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
7.Време и место преговарања
Поступак преговарања одржаће се 13.09.2018. године одмах након обављеног поступка
отварања приспелих понуда.
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка поступка преговарања, представници понуђача, који ће
учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење
за учешће у поступку преговарања, издато и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда
и окончања поступка преговарања.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/18/ППБОПЗПП су радови – Извођење грађевинских радова
везаних за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ
„Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45261215 Радови на покривању крова
соларним плочама
2. Партије:
Јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА
Предмет јавне набавке су радови – Извођење грађевинских радова везаних за
постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
шума“, Јединица појачане неге, јавне набавке број: 01/18/ППБОПЗПП.
Р.
Бр
.
1

2

3

4

5

6

7

Опис позиције
Штемање фасадног зида од пуне опеке
за постављање челичних носача. У зиду
отворити отворе димензија 15x15x30 cm.
Штемање вршити пажљиво како се не би
оштети оостатак зида.
Обрачун по комаду отвора.
Бушење отвора кроз АБ међуспратну
конструкцију и штемање зидова за
постављање инсталација.
Обрачун паушално.
Израда, монтажа и антикорозиона
заштита челичне платформе.Платформа
се састоји од IPE i HOP
профила.Материјал S235 JRG2 према
стандарду SRPS EN10025:2003.Заштиту
од корозије извршити заштитним
системом боја.Завршно фарбање
извршити бојом RAL7016.
Обрачунпо kg.
Израда, монтажа и антикорозиона
заштита газишта челичне платформе од
ребрастог лима 3+1 mm.
Материјал S235 JRG2 према стандарду
SRPS EN10025:2003.
Завршно фарбање извршити бојом
РАЛ7016.
Површина платформе cca 4m2.
Обрачун по kg.
Подливање испод главних носача.
Висина подливке 10 cm, ширина cca 15
cm (укупно цца 0,1m3).
Обрачун паушално.
Запуњавање отвора у зидовима
малтером и обрада око отвора. Обраду
извршити продужним цементним
малтером (укупно cca 0,1m3).
Обрачун паушално.
Набавка материјала и израда
преградног зида на месту постојећег
зида д=12,5cm са типском поцинкованом
потконструкцијом (д=0,6 mm), двослојно
обложеном равним гипс картонским

Ј.М.

Количина

ком

3,00

пауш

1,00

kg

160,00

kg

140,00

пауш

1,00

пауш

1,00

m2

9,50

Јединич
на цена

Укупна
цена

6

Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, бр. набавке 01/18/ППБОПЗПП

8

9

плочама д=2x12,5mm са обестране.
Спојеве плоча испунити, бандажирати
траком и глетовати помоћу масе за
испуну спојева.Хоризонтални зидни
профил обложити звучно изолационом
траком и причврстити за под и плафон
вијцима са пластичним типлама.За
звучну заштиту употребити стаклену вуну
д=7cm.У цени обухватити
набавку,транспорт, монтажу и радну
скелу.
Обрачун по m².
Отвори нису одбијани.
ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА
Израда и уградња једнокрилних пуних
врата.Довратник израдити од пуног
медијапана пресвученог меламинском
фолијом.Оквир крила израдити од пуног
дрвета, крило израдити од медијапан
плоча д=6 mm са саћастом испуном
између плоча.Склоп врата обликовати са
равним ивицама, са дихтунзима од
трајно еластичног материјала.Врата
опремити стандардним оковом за овај
тип столарије, са најмање три шарке по
крилу,бравом за собна врата са
могућношћу закључавања од матираног
хрома. Боја врата бела.Мере узети на
лицу места.Обрачун по комаду уграђених
врата.
БОЈЕЊЕ ГИПСАНИХ И
ОМАЛТЕРИСАНИХ ЗИДОВА
ПОЛУДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и бојење
унутрашњих омалтерисаних зидова и
зидова од гипс картон плоча
полудисперзивном бојом на воденој
бази, два пута до постизања равномерне
и постојане боје, боја RAL 9010 (бело).
Пре бојења зидове изравнати
глетовањем док се не добије потпуно
глатка подлога.Бојење до плафона.У
цени обухватити сав потребан
материјал, рад и потребну радну скелу.
Обрачун по m2
УКУПНО без ПДВ

ком

1,00

m2

40,00

ПДВ
УКУПНО са ПДВ

Место и датум:
ПОНУЂАЧ
М.П.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

-

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
5)Да испуњава кадровске капацитете, односно да има ангажовано лице
уговором о раду, уговором о делу или уговором о привременим и повременим
пословима које поседује:
-лиценцу 400 или 401 или 410 или 411
У уговору о делу односно уговору о привременим и повременим пословима
посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за потребе реализације јавне
набавке број 01/18/ППБОПЗПП која се односи на извођење грађевинских радова
везаних за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде
у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
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-

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4 ) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
5)Испуњеност додатних услова из члана 76. закона понуђач доказује достављањем
фотокопије уговора о раду, уговора о делу или уговора о привременим и
повременим пословима са ангажованим лицем које поседује:
-лиценцу 400 или 401 или 410 или 411
фотокопије лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије да му издата лиценца
није одузета, као и пријаве на обавезно социјално осигурање за лица ангажована
уговором о раду.У уговору о делу или уговору о привременим и повременим
пословима посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за потребе
реализације јавне набавке број 01/18/ППБОПЗПП која се односи на извођење
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грађевинских радова везаних за постављање соларних постројења за припрему
топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) -3).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
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чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) -3).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
Елемент уговора о коме ће се преговарати у овом поступку је: укупна понуђена цена без
ПДВ-а.
Понуђач подноси писмену понуду која се записнички констатује у записнику о отварању
понуда, након чега ће се са овлашћеним представником понуђача (у два круга
преговарања) обавити преговарање (око једног критеријума за избор-цене - вредности
понуде без обрачунатог ПДВ-а), које ће се записнички констатовати у записнику о
преговарању. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за
предметну јавну набавку се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима.Један
од чланова Комисије који води преговарање ће позвати понуђача који је поднео понуду да
учествује у поступку преговарања. Поступак преговарања ће се обавити тао што ће један
од чланова Комисије упознати учесника са поступком преговарања, правилима
поступка.На самом отварању понуђач ће од Комисије добити образац на којем ће моћи да
попуни цену.Преговарачки поступак ће се одвијати у два круга у којима ће понуђач, у
сваком кругу преговарања, на достављеном обрасцу предати Комисији у затвореним
ковертама цену без ПДВ-а, изражену у динарима. Комисија ће након сваког круга
извршити отварање коверти и упознати присутне са понуђеним.О преговарању се води
Записник сагласно Закону о јавним набавкама., Уколико понуђач снизи своју цену током
преговарања дужан је да, након доношења Одлуке о додели уговора, у року од 5 дана по
протеку рока за подношење захтева за заштиту права, Наручиоцу достави измењен
(односно нов) Образац понуде под истим бројем који је навео у првобитном обрасцу
понуде само повлака римско један (ако је нпр. Број понуде био 31, нова измењена понуда
ће имати број 31-I), а да као датум на обрасцу наведе датум отварања и унесе нову
кориговану цену.Такође, наведени понуђач је обавезан да достави и, образац Техничке
спецификације и образац Стуктуре цене са коригованим ценама који се поклапа са ценом
понуђеном на самом преговарању и са бројем и датумом измењене понуде, као и модел
уговора.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Остали елементи уговора не могу бити предмет преговарања.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са Портала Управе
за јавне набавке.
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Извођење грађевинских
радова везаних за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне
воде у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку
без објављивања позива за достављање понуда, број: 01/18/ППБОПЗПП-НЕ
ОТВАРАТИ“.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда објављено је на Порталу Управе за јавне набавке дана 04.09.2018. и
на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и сат за
подношење понуда је 13.09.2018. године до 12,00 часова.Понуда која је приспела након
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.
Понуда мора да садржи:
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- попуњен,
потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде
са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку
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понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате
у конкурсној документацији ,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате
у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и оверава
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
-доказе о испуњавању обавезних услова из Члана 75 Закона
-Доказе о испуњавању додатних услова из члана 76 Закона
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар,
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова везаних
за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
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шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку без објављивања позива за
достављање понуда број: 01/18/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку радова Извођење грађевинских радова везаних за
постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку без објављивања позива за
достављање понуда број: 01/18/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова везаних
за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку без објављивања позива за
достављање понуда број: 01/18/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова
везаних за постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ
„Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку без објављивања
позива за достављање понуда број: 01/18/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року од 45
рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који
су предмет набавке, минимум 2 године рачунајући од дана извршене примопредаје
радова..
Понуђач је дужан да за материјал (обезбеди) произвођачку гаранцију.
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 25 радних дана од
дана увођења извођача радова у посао.
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси наручиоца: Геронтолошки
центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица, Јединица
појачане неге.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, материјал, трошкови транспотра, сав
потребан алат, радна снага и сви остали трошкови који прате извођење радова.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве Машковића 3-5,
Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. Посредством државног органа
пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а,
Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс. (Министарство пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса:
www.мерз.гов.рс. );
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса:
www.минрзс.гов.рс.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од
7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока
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за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да
се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач се обавезује
да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не
изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Геронтолошки
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем електронске поште на e-mail
slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на број 024 556 030 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/18/ППБОПЗПП”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 или препорученом
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пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако
је та вредност већа од 60.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању
понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Извођење
грађевинских радова везаних за постављање соларних постројења за припрему топле
потрошне воде у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге у преговарачком
поступку без објављивања позива за достављање понуда број: 01/18/ППБОПЗПП.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Врста правног лица (микро, мало, средње
,велико)
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње ,велико)

2)

Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње ,велико)
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње ,велико)
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње ,велико)
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње ,велико)
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Извођење грађевинских радова везаних за постављање
соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова шума“,
Јединица појачане неге, у преговарачком поступку без објављивања позива, јавне
набавке број: 01/18/ППБОПЗПП
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Наручилац се обавезује да
Извођачу плати уговорену цену
радова у року од 45 рачунајући
од дана примопредаје радова и
пријема
исправног
рачуна
извођача радова.
Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.

Рок важења понуде
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања ________ дана рачунајући од
понуда)
дана отварања понуда
Рок за извођење радова је _____
Рок извођења радова
радних дана од дана увођења
Рок за извођење радова који су предмет набавке не извођача радова у посао.
може бити дужи од 25 радних дана од дана увођења
извођача радова у посао.
Извођење радова који су предмет набавке врши се
на адреси наручиоца: Геронтолошки центар, радна
јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита
31, Суботица, Јединица појачане неге.
Гаранција
Гаранција на изведене радове
Понуђач треба у понуди да наведе који рок износи
________
године
гаранције обезбеђује за радове који
рачунајући од дана извршене
су предмет набавке, минимум 2 године рачунајући примопредаје радова.
од дана извршене примопредаје радова.
Понуђач је дужан да за материјал
(обезбеди)
произвођачку гаранцију .

Место и датум:

Потпис понуђача
М. П.

_____________________

_____________________________
24

Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, бр. набавке 01/18/ППБОПЗПП
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде

.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
Бр
.

1

2

3

4

5

6

7

Опис позиције

Штемање фасадног зида од пуне
опеке за постављање челичних
носача. У зиду отворити отворе
димензија 15x15x30 cm. Штемање
вршити пажљиво како се не би
оштети оостатак зида.
Обрачун по комаду отвора.
Бушење отвора кроз АБ
међуспратну конструкцију и
штемање зидова за постављање
инсталација.
Обрачун паушално.
Израда, монтажа и антикорозиона
заштита челичне
платформе.Платформа се састоји од
IPE i HOP профила.Материјал S235
JRG2 према стандарду SRPS
EN10025:2003.Заштиту од корозије
извршити заштитним системом
боја.Завршно фарбање извршити
бојом RAL7016.
Обрачунпо kg.
Израда, монтажа и антикорозиона
заштита газишта челичне
платформе од ребрастог лима 3+1
mm.
Материјал S235 JRG2 према
стандарду SRPS EN10025:2003.
Завршно фарбање извршити бојом
РАЛ7016.
Површина платформе cca 4m2.
Обрачун по kg.
Подливање испод главних носача.
Висина подливке 10 cm, ширина cca
15 cm (укупно цца 0,1m3).
Обрачун паушално.
Запуњавање отвора у зидовима
малтером и обрада око отвора.
Обраду извршити продужним
цементним малтером (укупно cca
0,1m3).
Обрачун паушално.
Набавка материјала и израда
преградног зида на месту постојећег
зида д=12,5cm са типском

Ј.М.

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

ком

3,00

пауш

1,00

kg

160,00

kg

140,00

пауш

1,00

пауш

1,00

m2

9,50

ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ
(царина,
трошкови
транспорта
и др.) без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ
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8

9

поцинкованом потконструкцијом
(д=0,6 mm), двослојно обложеном
равним гипс картонским плочама
д=2x12,5mm са обестране. Спојеве
плоча испунити, бандажирати
траком и глетовати помоћу масе за
испуну спојева.Хоризонтални зидни
профил обложити звучно
изолационом траком и причврстити
за под и плафон вијцима са
пластичним типлама.За звучну
заштиту употребити стаклену вуну
д=7cm.У цени обухватити
набавку,транспорт, монтажу и радну
скелу.
Обрачун по m².
Отвори нису одбијани.
ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА
Израда и уградња једнокрилних
пуних врата.Довратник израдити од
пуног медијапана пресвученог
меламинском фолијом.Оквир крила
израдити од пуног дрвета, крило
израдити од медијапан плоча д=6
mm са саћастом испуном између
плоча.Склоп врата обликовати са
равним ивицама, са дихтунзима од
трајно еластичног материјала.Врата
опремити стандардним оковом за
овај тип столарије, са најмање три
шарке по крилу,бравом за собна
врата са могућношћу закључавања
од матираног хрома. Боја врата
бела.Мере узети на лицу
места.Обрачун по комаду уграђених
врата.
БОЈЕЊЕ ГИПСАНИХ И
ОМАЛТЕРИСАНИХ ЗИДОВА
ПОЛУДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и
бојење унутрашњих омалтерисаних
зидова и зидова од гипс картон
плоча полудисперзивном бојом на
воденој бази, два пута до постизања
равномерне и постојане боје, боја
RAL 9010 (бело). Пре бојења зидове
изравнати глетовањем док се не
добије потпуно глатка
подлога.Бојење до плафона.У цени
обухватити сав потребан материјал,
рад и потребну радну скелу.
Обрачун по m2

ком

1,00

m2

40,00
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне
трошкове, без ПДВ-а, по јединици радова у номиналном износу или %.Уколико
понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за
дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке по јединици мере

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке радова- Извођење грађевинских радова везаних за
постављање соларних постројења за припрему топле потрошне воде у РЈ „Дом Дудова
шума“, Јединица појачане неге у преговарачком поступку без објављивања позива за
достављање понуда број : 01/18/ППБОПЗПП поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- Извођење
грађевинских радова везаних за постављање соларних постројења за припрему топле
потрошне воде у РЈ „Дом Дудова шума“, Јединица појачане неге у преговарачком
поступку без објављивања позива за достављање понуда број : 01/18/ППБОПЗПП,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:
________________

Потпис понуђача
М.П.

__________________

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

31

