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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Редни број набавке: Р-04/17

Набавка радова – Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на
објекту Дома ученика средње ПТТ школе

Дом ученика средње ПТТ школе
Београд, Здравка Челара 16

Објављен Позив:
Крајњи рок за
понуда:

12.05.2017.године
достављање

Понуде доставити на адресу:
Јавно отварање понуда,
обавиће се:
Укупан број страна:

22.05.2017.године, до 10:00 часова
Дом ученика средње ПТТ школе, 11060 Београд,
Здравка Челара 16
У просторијама наручиоца Здравка Челара 16, Београд
Дана 22.05.2017. године са почетком у 10:30 часова
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 86/15), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке (бр. 10/125 од 18.04.2017. год.) и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку (бр. 10/126 од 18.04.2017. год.) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку –
Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње
ПТТ школе
Јавна набавка мале вредности 04/17
Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике и скица, квалитет, количина и опис
добара, радова

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац изјаве о независној понуди

IX

Образац трошкова припреме понуде

X

Кадровска опремљеност понуђача

1

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, улица Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Р-04/17
КОМИСИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Никола Ашанин, члан
Светлана Кривокапић, члан
Даница Јешић, члан
Зоран Митровић, заменик члана
Ванка Дубовац-Павловић, заменик члана
Горан Обрадовић, заменик члана

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом ученика средње ПТТ
школе Адреса: Здравка Челара 16, Београд
Интернет страница: www.pttdom.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 04 / 17 је набавка радова – Испорука и уградња
рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Даница Јешић, Е- mail адреса: nabavke@pttdom.edu.rs ,
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр. 04 /17 су радови – Испорука и уградња
рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе
Ознака из Општег речника набавке 45000000-7- Грађевински радови.
2. Партије: Ова јавна набавка није обликована по партијама
3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом.
5. Подношење електронске понуде није допуштено.
6. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђачи који учествују у поступку јавне набавке обавезни су да изврше посету локацији, у периоду
од 15.05. до 19.05. 2017.године.
Понуђач је обавезан да правовремено контактира Дом ученика средње ПТТ школе и достави
план посета. Понуђач је дужан да овери образац - Изјава понуђача да је обишао предметну
локацију (Образац 1в). Понуда Понуђача која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је
обишао предметну локацију – Образац 1в , биће одбијена као неисправна.
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III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА .
Предмет јавне набавке је набавка радова – Испорука и уградња рампе и платформе за
инвалиде у објекту Дома ученика средње ПТТ школе на адреси: Здравка Челара 16,
Београд.
Техничке карактеристике :
Ред.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
број
I УГРАДЊА НОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕРТИКАЛНЕ
ПЛАТФОРМЕ
Уградња нове електричне вертикалне платформе за особе са
инвалидитетом Q= 400кг брзине В-0,05м/с и 2 станице (0,1)
Висина дизања: 1,67 м Дубина јаме: 0,07 м
Угадује се у простор без возног окна са адаптацијом
простора (сечење ограде у станици „1", измештање
вентилационе цеви, форминирање јарме)
-Платфортма је пролазна под 180ᵒ са страницама и ручно
обриним вратима са једне стране а са друге без врата
висине 1000 мм.
- На прилазу у станици 1 су уграђена руно обртна врата
висине 1000 мм.
-дирмензије пиатформе 1250 x 900 мм
-обрада:
ограде и врата од лексана у раму од пластифицираног
алурминијума, под је од ребрастог алуминијума
-мотор који покреће платформу је монофани 230 W снаге
2,2 Кw
-остала опрема:
кутије управљања на обе старанице и у платформи,
сигурносно дугме стоп, сигурносни сензор испод
платформе, затитни контакт против удара, инфрацрвени
сензор на вратима у станици „1",могућност отварања врата
са кључем споља
- у станици „0" је потребно израдити косу раван од
ребрастог ал. лима висине 70 мм за излазак са платформе
-Израдити извођачки пројекат и извршити подешавање рада
платформе и обезбедити сертификат од стране овлашћене
фирме са појединачним атестима за уграђену опрему.
НАПОМЕНА:
Сви радови морају бити изведени према Правилнику о
безбедности лифтова „Службени гласник РС“ број 15/17, и
Европским директивама EN 2014/35, EN 2014/30 EMC, EN
2006/42/CE , укључујући:
- израду, испоруку опреме , транспорт и монтажу.
II
ИЗРАДА БОЧНИХ УЛАЗНИХ ВРАТА
Радови на улазним вратима.
Набавка потребног материјала, израда и уградња портала
од пвц-а са улазним вратима за инвалиде димензија 202,5 x
236 cm.

Јед.
Мере

Кол.

комплет

1

ком

1
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III

ИЗРАДА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ
Радови за рампу за инвалиде
Набавка материјала, израда и уградња рампе за инвалиде
од ребрастог алуминијума дебљине 5/6, са оградом од
алуминијумских кутија 50х50мм. Висина ограде је 900мм
са рукохватом и растојањем стубова ограде 1000мм. Све у
складу са димензијама према скици датој у прилогу бр.1 (са
развијеном површином).

ком

1
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С К И Ц Е РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ

172

100

100

172

59

29
100

72
72

100

172

12

100

100
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове:
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седииште на
њеној територији;
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде;
Напомена:
- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став.1 тач. 1) до 4) овог
Закона,
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1) до 4) овог Закона.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са
чланом 77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава испуњености обавезних услова мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. Испуњеност додатних услова учесници у заједничкој понуди доказују
заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјава испуњености обавезних услова подизвођача потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова испуњава само понуђач.

6

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, улица Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Р-04/17

Чл. 76 Закона – ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА:
1.Да понуђач у сталном радном односу има дипломираног инжењера електротехнике,
са лиценцом 350 и 450, са минималним радним искуством од 3 године.
2.Да понуђач у сталном радном односу има дипломираног машинског инжењера, са
лиценцом 333 и 434, са минималним радним искуством од 3 године.
3. Да понуђач у сталном радном односу има најмање 15 запослених лица, од којих бар
5 запослених лица електро и машинске средње стручне спреме.
Као доказе за испуњеност довољног кадровског капацитета понуђачи достављају
доказ- копија образца М, М-1/М-2 или другог одговарајућег образца пријаве на
осигурање, којим се доказује да је запослени у радном односу код понуђача и
пријављен на социјално осигурање, за сваког запосленог појединачно.
4. Да понуђач поседује стандарде за управљање квалитетом-ISO 9001, за управљање
заштитом - ISO 14001 и управљање заштитом здравља и безбедношћу на радуOHSAS 18001.
5.Да поседује сертификат Excellent SME Serbia, (као потврду доброг пословања и
одличне бонитетне оцене).
6.Финансиски капацитет –да је у 2014,2015,2016. години остварио укупан приход у
вредности не мањој од 3.300.000,00 динара,

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача је дат у поглављу
IVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печат
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
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 финасија 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;
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, телефон и адресу понуђача.У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд са
назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова- Испорука и уградња рампе и
платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе“ ЈНМВ бр. 04 / 17НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.05.2017.године до 10,00 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 22.05. 2017.године у 10,30 часова у просторијима
Дома ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд. Наручилац ће, по пријему
одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да
се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава
печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.
.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде
треба доставити на адресу: Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд, са
назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радови – Испорука и уградња рампе и
платформе за инвалиде у објекту Дома ученика средње ПТТ школе, ЈНМВ бр. 04 / 17 - НЕ
ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку набавку радови – Испорука и
уградња рампе и платформе за инвалиде у објекту Дома ученика средње ПТТ школе,,
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ЈНМВ бр. 04 / 17 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну Испорука и уградња
рампе и платформе за инвалиде у објекту Дома ученика средње ПТТ школе,, ЈНМВ бр.
04 / 17 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку Испорука и
уградња рампе и платформе за инвалиде у објекту Дома ученика средње ПТТ
школе,ЈНМВ бр. 04 / 17 - НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте или на кутији навести назив
и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде,понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је
да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему
учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне
вредности понуде.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних услова
из члана 75. Закона о јавним набавкама.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Понуђач је дужан да за сваког сваког члана из групе понуђача достави изјаву о испуњености
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, улица Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Р-04/17
9. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана потписивања Уговора.
10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

1) Да понуђач приложи потврду произвођача опреме да са тим има континуирану сарадњу
последњих 10 година.
2. Да понуђач приложи потврду произвођачакоји се обавезује да у току одржавања опреме
обезбеђује оргиналне резерне делове и техничку подршку.
11. ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За
уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова.
12. ВАЛУТА И ЦЕНА

1.Цена радова мора бити изражена у динарима без ПДВ-а, са свим трошковима које понуђач
има у реализацији услуге.
Цена радова је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.
2. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у
смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према
члану 92. ЗЈН.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну
цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара ф-ццо магацин наручиоца
истоварено.
13. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Рок извођења радова је 80 дана од дана потписивања уговора односно увођења у посао.
14. РОК ПЛАЋАЊА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Аванс у износу од 50 % од укупне вредности уговора, а остатак у року од 45 дана од дана
пријема радова и испостављања окончане ситуације.
15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење посла и
са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока. Уз потписану и оверену
меницу треба да достави:
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза
- Потврду о њеној регистрацији менице
- Копију картона депонованих потписа
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Под добрим извршењем посла наручилац подразумева испоруку која је предмет ове јавне
набавке у односу на уговорени квалитет и рок испоруке.
Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну
меницу вратити на писани захтев понуђача. Након истека рока у коме се меница може поднети
на наплату наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев понуђача.
16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Заштита података наручиоца
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених 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 понуде.
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована лица
могу тражити у писаном облику у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и то
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити
заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и
на својој интернет страници www.pttdom.edu.rs.
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Београд, ул. Здравка Челара 16, са
назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку мале вредности број 04/17
или електронском поштом на адресу nabavke@pttdom.edu.rs.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
18. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да
измени или допуни конкурсну документацију.
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење
понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају
саставни део конкурсне документације.
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које
су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом
крајњем року за подношење понуда.
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19. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да измени,
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако
Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре
истека рока за подношење понуда.
20. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 93. ЗЈН Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од Понуђача: додатна објашњења, да достави извештаје о испитивању са стучним
мишљењем о здравственој исправности производа, техничке и безбедносне листове,
произвођачке спецификације, овлашћења произвођача или увозника и др., као и узорке за сва
или поједина добра наведена у понуди, 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.
22.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ сходно чл. 82 Закона о јавним набавкама.
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најниже понуђена цена“.
24. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 109. став 1.
Закона о јавним набавкама.
26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке ако
је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петака) од 07:00-15:00. часова.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је 5 ( пет)
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара, у складу
са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 3067884506 позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за пренос или
налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне набавке. На сајту
Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту
права са примерима ових правилно попуњених образаца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од
испод наведених опција:
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;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(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.
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.
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
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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 (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
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.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем буде додељен уговор у року
од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може
сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.
28. КОМУНИКАЦИЈА

Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште
или факсом. Контакт особа: Даница Јешић, e-mail адреса nabavke@pttdom.edu.rs, радним данима
у периоду од 08.00 до 14.00 часова
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и68/15) и подзаконски акти који
регулишу ову материју.
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број
04/17 – Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика
средње ПТТ школе:

ПОНУДУ
Број _________
Датум ________

ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Укупна цена без ПДВ-а ( у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом (у динарима)
Рок за извођење радова не може бити
дужи 80 дана од дана увођења у посао
Аванс у износу од 50 % од укупне вредности уговора, а остатак у року од 45 дана од дана
пријема радова и испостављања окончане ситуације

Рок важења понуде је 30 дана од дана подношења понуде

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
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Образац 1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности: набавка радова- Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту
Дома ученика средње ПТТ школе, број јавне набавке Р-04/17 испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и
то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).
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
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама).
3. 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 (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
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Образац 1а.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности: набавка радова- Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту
Дома ученика средње ПТТ школе, број јавне набавке Р-04/17 испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и
то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).
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
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама).
3. 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 (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
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Образац 1б.
ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Члан групе ____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности: радова- Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома
ученика средње ПТТ школе, број јавне набавке Р-04/17 испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).
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
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама).
3. 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 (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
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бразац 1в.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
смо посетили локацију која је предмет јавне набавке мале вредности „Испорука и
уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ
школе“, број јавне набавке Р-04/17 и стекли увид у све информације које су
неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим
условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било
какве накнадне промене у цени.

Потпис и печат овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2017. године

_____________________________
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Образац 1.1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности: набавка радова- Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту
Дома ученика средње ПТТ школе, број јавне набавке Р-04/17 испуњава све услове из члана 75.
став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и то:
а) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада и заштити животне средине и
б) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

1) За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује
одговорно лице понуђача,
2) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
За групу понуђача:
____________________________,
(име и презиме одговорног лица)
_____________________________,
(име и презиме одговорног лица)
_____________________________,
(име и презиме одговорног лица)

МП
МП
МП

___________________________
(потпис) ,
___________________________
(потпис) ,
___________________________
(потпис) ,
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Образац 2.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Испорука и
уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе
у објекту Дома ученика средње ПТТ школе , ЈНМВ број 04 /17.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
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
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ РАДОВА: Испорука и уградња рампе и платформе за
инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе

Ред.
број
I

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.
мере

Кол.

Једин. цена
без пдв-а

Укупно
без пдв-а

УГРАДЊА НОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ
Уградња нове електричне вертикалне
платформе за особе са инвалидитетом Q=
400кг брзине В-0,05м/с и 2 станице (0,1)
Висина дизања: 1,67 м Дубина јаме:0,07 м
Угадује се у простор без возног окна са
адаптацијом простора (сечење ограде у
станици „1", измештање вентилационе
цеви, форминирање јарме)
-Платфортма је пролазна под 180ᵒ са
страницама и ручно обриним вратима са
једне стране а са друге без врата висине
1000 мм.
- На прилазу у станици 1 су уграђена руно
обртна врата висине 1000 мм.
-дирмензије пиатформе 1250 x 900 мм
-обрада:
ограде и врата од лексана у раму од
пластифицираног алурминијума, под је од
ребрастог алуминијума
-мотор који покреће платформу је
монофани 230 W снаге 2,2 Кw
-остала опрема:
комплет
кутије управљања на обе старанице и у
платформи, сигурносно дугме стоп,
сигурносни сензор испод платформе,
затитни контакт против удара,
инфрацрвени сензор на вратима у станици
„1",могућност отварања врата са кључем
споља
- у станици „0" је потребно израдити косу
раван од ребрастог ал. лима висине 70 мм
за излазак са платформе
-Израдити извођачки пројекат и извршити
подешавање рада платформе и
обезбедити сертификат од стране
овлашћене фирме са појединачним
атестима за уграђену опрему.
НАПОМЕНА:
Сви радови морају бити изведени према
Правилнику о безбедности лифтова
„Службени гласник РС“ број 15/17, и
Европским директивама EN 2014/35, EN
2014/30 EMC, EN 2006/42/CE ,
укључујући: - израду, испоруку опреме ,
транспорт и монтажу.

1
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I I ИЗРАДА БОЧНИХ УЛАЗНИХ ВРАТА
Радови на улазним вратима.
Набавка потребног материјала и уградња
портала од пвц-а са улазним вратима за
инвалиде димензија 202,5 x 236 cm.
Обрачун по комадима.

ком

1

ком

1

I I I ИЗРАДА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ
Радови за рампу за инвалиде
Набавка материјала, израда и уградња
рампе за инвалиде од ребрастог
алуминијума дебљине 5/6, са оградом од
алуминијумских кутија 50х50мм. Висина
ограде је 900мм са рукохватом и
растојањем стубова ограде 1000мм. Све у
складу са димензијама према скици датој
у прилогу бр.1 (са развијеном
површином)
Обрачун по ком.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА-Испорука и уградња рампе и платформе за
инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе
I УГРАДЊА НОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ВЕРТИКАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ
II ИЗРАДА БОЧНИХ УЛАЗНИХ ВРАТА
III ИЗРАДА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

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.
Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – Испорука и уградња рампе и платформе за
инвалиде на објекту Дома ученика средње ПТТ школе
Закључен између:
Дома ученика средње ПТТ школе,Здравка Челара 16, Београд, ПИБ 102693202, Матични број
17459147,коју заступа в.д. директор Саша Роквић (у даљем тексту: Наручилац)
и
са седиштем у _____________________, улица _________________., ПИБ: _________________________________
Матични број: _____________________________
Број рачуна:..

__________________ Назив банке: _____________________________,

кога заступа.
__________________

(у даљем тексту: Извођач)

Извођач је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови ( прецртати
уколико је понуђач поднео понуду самостално ) :
1.
са седиштем у ____________________________ , улица _______________________________ , ПИБ: __________________
Матични број: __________________________
Број рачуна: ______________________________ Назив банке________________________.,
кога заступа. __________________________________
2. .
________________________________________________
_____________________________________
са седиштем ________________________________ , улица _______________________________, ПИБ: _________________
Матични број: _____________________________
Број рачуна: ________________________________ Назив банке: _________________________,
кога заступа.. __________________________________
Извођач је део испоруке поверио подизвођачу ( прецртати уколико понуђач или група
понуђача нису поднели понуду са подизвођачем ) :
1. .
________________________________________________
____________________
са седиштем у ______________________________ , улица _______________________________ , ПИБ: __________________
Матични број______________________________
Број рачуна: _______________________________ Назив банке: _________________________,
кога заступа___________________________________
2. .
________________________________________________
_____________________________________
са седиштем ________________________________ , улица________________________________ , ПИБ___________________.
Матични број: ____________________________
Број рачуна: ________________________________ Назив банке: _________________________ ,
кога заступа. __________________________________
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Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале врености за набавку радова –
„Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње
ПТТ школе“ у објекту Дома ученика средње ПТТ школе ЈНМВ бр. 04/17
-

да је Извођач доставио понуду број __________од ____________2017. године која
је код Наручиоца заведена под бројем __________ од ____________ 2017. године
да понуда Извођача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац
предвидео у конкурсној документацији и техничкој специикацији
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу
извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора Извођачу за
предметну набавку број ________ дана ______ 2017.године.( попуњава Наручилац )
Члан 2.

Овим Уговором Наручилац уступа, а Извођач прихвата да за Наручиоца изведе радове на
„Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту Дома ученика средње
ПТТ школе“ .
Извођач се обавезује да радове из предходног става изведе у свему према усвојеној
понуди Извођача број ___________ од ___________ 2017.године, заведеној код Наручиоца под
бројем ____________од ____________2017.Године, упутствима
Надзорног органа и
пројектанта, као и да употребљава материјал и опрему која одговара инвестиционо –
техничкој документацији.
Радове из става 1 овог члана Извођач ће у целости урадити од свог материјала и уз
ангажовање своје радне снаге, коопераната, механизације и транспорта.
Вредност радова
Члан 3.
Вредност радова из члана 2 овог Уговора износи _______________ динара ( словима :
____________________________________________), што са обрачунатим ПДВ – ом ,износи
укупно ________________динара ( словима:__________________________________________)
Коначна вредност радова из става 1 овог члана утврдиће се на основу стварно изведених
радова, признатих кроз оверене привремене и окончану ситуацију за изведене радове, а на
основу јединичних цена из Понуде Извођача.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да извођачу уплати аванс у износу од 50 % од укупне вредности
уговора, а остатак у року од 45 дана од дана пријема радова и испостављања окончане
ситуације.
Средства обезбеђења
Члан 5.
Извођач је дужан да приликом закључења Уговора, Наручиоцу достави средства финансијског
обезбеђења и то :
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Бланко соло меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену, са
меничним овлашћењем, за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности Уговора без
обрачунатог ПДВ-а.
У случају да Извођач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, Наручилац задржава право да уновчи меницу за добро извршење посла
Бланко соло меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену, са
меничним овлашћењем, за правдање аванса у висини уговореног и примљеног аванса.
У случају да Извођач не извршава своје уговорне обавезе, односно да не користи наменски
средства примљена на име аванса, Наручилац задржава право да уновчи меницу за правдање
аванса.
Наручилац се обавезује да менице за добро извршење посла и правдање аванса врати
Извођачу на писани захтев Извођача, у року од 30 дана након извршења свих уговорних
обавеза Након извршења свих уговорних обавеза и почетка трајања гарантног рока Извођач је
дужан да Наручиоцу достави :
Бланко соло меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену, са
меничним овлашћењем, за отклањање недостатака у гарантном року
У случају да Извођач не извршава своје уговорне обавезе, односно да се на позив Наручиоца
не одазове да отклони недостатке у току трајања гарантног рока, Наручилац задржава право
да уновчи меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац се обавезује да меницу за отклањање недостатака у гарантном року врати
Извођачу на писани захтев Извођача, након истека гарантног рока.
Извођач је, обавезан да уз менице достави :
- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате ( менично овлашћење )
- фотокопију Картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога
за пренос средстава
- фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
извођача )
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Рок за извођење и квалитет
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изведе у року од ________
календарских дана.
Увођење Извођача у посао се констатује у грађевинском дневнику.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Извођач својом кривицом не изведе радове у
уговореном року, дужан је, да на име уговорне казне Наручиоцу плати пенале у висини од 2
промила за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности радова.
Члан 8.
Извођач је обавезан уговорене радове изведе квалитетно, према важећим техничким
прописима, стандардима и нормама и са квалитетним материјалима и опремом.
Извођач је дужан да у току извођења уговорених радова уредно води грађевински дневник и
грађевинску књигу које ће оверавати Надзорни орган Надзор је обавезан да ситуације
Извођача за изведене радове оверава у року од три дана од дана њиховог испостављања.
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Наручилац је овлашћен да преко свог надзорног органа контролише квалитет материјала и
опреме, да врши контролу и надзор над извођењем радова и да Извођачу даје упутства, како у
погледу квалитета, тако и у погледу динамике извођења радова.
Примопредаја и гарантни рок
Члан 9
Наручилац и Извођач су сагласни да заједничка комисија изврши контролу изведених
радова о чему ће се сачинити записник.
Уколико Комисија за примопредају изведених радова установи недостатке који су резултат
лоше изведених радова, Извођач је дужан да недостатке отклони у року који одреди
Комисија без икакве надокнаде.
Уколико Извођач ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке из предходног
става, Наручилац задржава право да, о трошку Извођача, извођење уговорених радова
уступи другом извођачу.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана извршења уговорних
обавеза, односно извршене примопредаје радова.
Извођач се обавезује да за уграђену опрему достави атесте и гаранције произвођача. Извођач
је дужан да одмах по позиву Наручиоца, без накнаде, отклони утврђене недостатке настале у
гарантном року.
Ступање уговора на снагу
Члан 11.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и
Извођач преда средство обезбеђења из члана 5. овог Уговора.
Раскид уговора
Члан 12
Наручилац може приступити једностраном раскиду уговора у следећим случајевима:
ако Извођач изјави да не може извршити уговорне обавезе,
ако Извођач не изводи радове у складу са увојеном техничком документацијом и поред
претходног упозорења Надзорног органа,
ако Извођач радове изводи ван стандарда, прописа и норматива,
ако се на основу актуелног пресека радова установи да Извођач својом кривицом касни
више од 25 дана, а Извођач не предузме мере за убрзање радова ни по писменом упозорењу
Наручиоца.
Извођач може раскинути уговор ако Наручилац неизвршавањем својих уговорних обавеза
доведе Извођача у ситуацију да овај не може извршавати своје обавезе из уговора.

30

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, улица Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Р-04/17
Члан 13.
Уговорна страна која има намеру да раскине уговор, обавестиће писмено другу уговорну
страну о својим намерама, са остављеним примереним роком за отклањање разлога раскида.
Раскид уговора може се сачинити искључиво у форми у којој је овај уговор закључен.
Члан 14.
У случају раскида овог уговора, сачиниће се окончана ситуација са пресеком стања, дуговања
и потраживања.
Уговорне стране се обавезују да неспорна потраживања по окончаној ситуацији исплате у
року од 15 дана од дана сачињавања окончане ситуације.
Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора
решаваће надлежни суд.
Завршне одредбе
Члан 16.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други важећи прописи за ову материју
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два)
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

31

Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, улица Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Р-04/17
VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова – Испорука и уградња рампе и платформе за инвалиде на објекту
Дома ученика средње ПТТ школе бр. 04 / 2017, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац 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.
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IX TРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона прилажемо структуру трошкова насталих приликом
припреме понуде број ______________ од __________ 2017. године у поступку јавне набавке
број 04 / 17.

Редни број

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС (у динарима)

1
2
3
4
УКУПНО:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Понуђач мора да има следеће радно ангажоване раднике на пословима
извршења предметне набавке:
1.Да понуђач у сталном радном односу има дипломираног инжењера
електротрхнике ,са лиценцом 350 и 450, са минималним радним искуством од 3
године.
2.Да понуђач у сталном радном односу има дипломираног машинског инжењера,
са лиценцом 333 и 434, са минималним радним искуством од 3 године.
Сви ангажовани инжењери техничке струке морају да поседују активне лиценце
(копија лиценце и копија потврде инжињерске коморе).
3. Да понуђач у сталном радном односу има најмање 15 запослених лица, од којих
бар 5 електро и машинске струке средње стручне спреме.
Да понуђач у сталном радном односу има најмање 15 запослених лица, од којих бар 5
запослених лица електро и машинске средње стручне спреме.
Као доказе за испуњеност довољног кадровског капацитета понуђачи достављају
доказ- копија образца М, М-1/М-2 или другог одговарајућег образца пријаве на
осигурање, којим се доказује да је запослени у радном односу код понуђача и
пријављен на социјално осигурање, за сваког запосленог појединачно.

Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне
заједнички.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

M.П.
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