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На пснпву шланпва 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр 124/2012, 14/15, и 68/15, у даљем тексту: Закпн), шлана 6.
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва ( „Службени гласник РС“ бр
86/15), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 146 и Рещеоа п пбразпваоу
кпмисије за јавну набавку брпј 146/2, припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вреднпсти радпва
- грађевински радпви Редни брпј набавке: 2/18

Кпнкурсна дпкументација садржи:

Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIII-a
XIII-б

Назив поглавља
Ппщти ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Спецификација предмета јавне набавке
Услпви за ушещће у ппступкујавне набаке из шл. 75. и 76.
Закпна и упутствп какп се дпказујеиспуоенпст тих услпва
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
Пбразац ппнуде
Мпдел угпвпра
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
Пбразац структуре цене
Изјава п пбавези дпстављаоа средства финансијскпг пбезбеђеоа у слушају
дпдела угпвпра
Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. Ст. 2 Закпна
Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шл 75. Закпна
Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шл 75. Закпна
Пбразац изјаве шланпва група кпји ппднпсе заједнишку ппнуду
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Назив нарушипца: Нарпдни музеј Паншевп
Адреса: Трг краља Петра I брпј 7, 26000 Паншевп
Интернет адреса: www.muzejpancevo.rs
Адреса електрпнске ппщте: pravnasluzba@muzejpancevo.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке, а у циљу
закљушеоа угпвпра.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радпва–грађевински радпви, редни брпј набавке:
2/18
4. Назив и пзнака из ппштег речника:


45000000-7– грађевински радпви

5. Циљ ппступка:
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
6. Кпнтакт (лице или служба)
Пспба за кпнтакт је: Ивана Бубоевић, email адреса: pravnasluzba@muzejpancevo.rs
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радпва– грађевински радпви, редни брпј набавке:
2/18

2. Назив и пзнака из ппштег речника:


45000000-7 – Грађевински радпви
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
брпј

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА/РАДПВА

1.

Набавка, дпвпз, и ппстављаое хидрпизплације СИКА гард 700s на ппд ауле
Нарпднпг музеја Паншевп приближне ппврщине 70м2

2.

Набавка материјала за израду бетпнске кпщуљице дебљине 4цм и ппстављаое
исте на ппд ауле Нарпднпг музеја Паншевп приближне ппврщине 70м2

3.

Набавка синтетишке смпле, кплишина пптребна за ппстављаое пснпве и
заливаое дрвене кпцке

4.

Изливаое пснпве пд синтетишке смпле на на ппд ауле Нарпднпг музеја Паншевп
приближне ппврщине 70м2

5.

Ппстављаое дрвених кпцки у пснпву пд синтетишке смпле према скици кпја је
саставни деп пве кпнкурсне дпкументације

6.

Заливаое ппстаљених дрвених кпцки синтетишкпм смплпм

Узпрак:
Неппхпднп је да заинтереспвана лица пре ппднпщеоа ппнуде, а уз претхпдну најаву,
изврще увид у деп пбјекта у кпме је пптребнп изврщити грађевинске радпве а уз
претхпдну најаву. Кпнтакт пспба је Бубоевић Ивана, брпј телефпна 013/342 666.
Квалитет:
Ппд квалитетпм се ппдразумева да пдабрани ппнуђаш изврщи радпве у складу са
траженпм спецификацијпм кап и стандардима кпји важе за наведене радпве.
Кпнтрпла квалитета :
Нарушилац ће пдредити пдгпвпрнп лице кпје ће изврщити кпнтрплу квалитета радпва
кпје изведе пдабрани ппнуђаш и у складу са тим сашинити записник п изврщенпј
кпнтрпли. Нарушилац има правп да изврщи рекламацију у рпку пд пет дана пд дана
заврщетка радпва. Пдгпвпрнп лице нарушипца ће упутити писану рекламацију
пдабранпм ппнуђашу кпји је дужан да у рпку пд пет дана извщи исправку кпја ће бити у
складу са траженпм спецификацијпм радпва.
Местп извпђеоа радпва:
Нарпдни музеј Паншевп, Трг краља Петра I бр. 7, Паншевп
Рпк за завршетак радпва:
11.05.2018. гпдине
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве
за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. став 1 и тп:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар, щтп дпказује:


Дпстављаоем Извпда из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп
извпда из регистра надлежнпг Привреднпг суда.

Напомена: Пвај дпказ, ппнуђаш није у пбавези да дпставља укпликп су ппдаци п
регистрацији јавнп дпступни на интернет страници Агенције и Суда. Дпказ је неппхпдан
за све ушеснике, ппнуђаше, шланпве групе у заједнишкпј ппнуди и ппдизвпђаше.
2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, щтп дпказује:




Дпстављаоем извпда из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је
ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва
или пгранка странпг правнпг лица;
Дпстављаоем извпда из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за
прганизпвани криминал) Вищег суда у Бепграду;
Дпстављаоем увереоа из казнене евиденције надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва за закпнскпг заступника – захтев за
издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа, али и према
месту пребивалищта.

Напомена: Пвај дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. Пве
дпказе ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају га сви шланпви групе
ппнуђаша.
3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји, щтп дпказује:


Дпстављаоем увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде
да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних прихпда

Напомена: Пвај дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.Пвај
дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дптављају га сви шланпви групе
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ппнуђаша.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шл. 80 Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. Ташка 1) дп 4)
Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. Ташка 1) дп 4) Закпна.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију
свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа, писменп, пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци
и да је дпкументује на прпписан нашин.
Ппнуђаш кпји је регистрпван у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне
регистре, уместп дпказа п испуоенпсти услпва 1-4 дпставља Извпд из регистра
ппнуђаша.
Сви пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисани шл. 75. став 1 мпгу
се дпказивати и пппуоаваоем и пверпм изјаве (Ппглавље XIII пве кпнкурсне
дпкументације), кпјпм ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. ст. 1.
Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава дпдатне услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
1. Да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм

да има најмаое 5 раднп ангажпваних лица (у раднпм пднпсу на непдређенп,
пдређенп време или ангажпваних за рад ван раднпг пднпса) – кпја ће бити ангажпвана
на радпвима предметне јавне набавке,
- да има најмаое једнп раднп ангажпванп лице (у раднпм пднпсу на непдређенп,
пдређенп време или ангажпванп за рад ван раднпг пднпса) кпји ће бити пдгпвпрни
извпђаш радпва са лиценцпм 410, щтп дпказује:
- фптпкппијпм пдгпварајућег пбрасца фпнда ПИП (М, М2, М3А) из кпга се види да
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je лице заснпвалп радни пднпс, или
- извпд из електрпнске базе ппдатака ппреске управе Републике Србије (ЕБППУРС пбразац) за месец кпји претхпди месецу у кпме је пбјављен ппзив за
ппднпщеое ппнуде кпјим се дпказује да је ппнуђаш пбрашунап и платип
дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое на зараде/накнаде (за сталнп
заппсленп лице),
или
- фптпкппију угпвпра (за ангажпванп лице за рад ван раднпг пднпса).
За најмаое једнп раднп ангажпванп лице кпји ће бити пдгпвпрни извпђаш радпва
са лиценцпм 410 дпставити:
Кппију лиценце 410,
Напомена: Дпказ је неппхпдан за све ушеснике, ппнуђаше, шланпве групе у заједнишкпј
ппнуди и ппдизвпђаше.
Ппсебан услпв
Пбилазак лпкације је пбавезујући за све пптенцијалне ппнуђаше. Пре пбиласка
лпкације, представник ппнуђаша је у пбавези да најави свпј дплазак најмаое
дан раније представнику Нарушипца, Бубоевић Ивани на брпј телефпна
013/342666, те да у дпгпвпру са представникпм Нарушипца закаже ташан
термин пбиласка лпкације. Ппнуђаши кпји пбиђу лпкацију у заказанпм термину
дпбиће пптврду кпја је пбавезан прилпг уз ппнуду.
Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима, неппхпднп је да ппнуђаш
сампсталнп испуни дпдатни услпв и дпстави дпказ.
Укпликп ппнуђаши наступају кап група, пптребнп је да група ппнуђаша испуоава дпдатни
услпв кумулативнп и дпстави дпказ.
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да
се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији пбавезнп навести назив, адресу, и кпнтакт телефпн
ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се
ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Нарпдни музеј Паншевп, Трг краља Петра I брпј 7, 26000
Паншевп, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку радпва-грађевински радпви, редни
брпј набавке: 2/18-НЕ ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп
26.03.2018. дп 12 шаспва.
Птвараое ппнуда ће се пбавити истпг дана, са ппшеткпм у 12:30 шаспва у прпстпријама
нарушипца.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести
датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи:


Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва наведених у Упутству какп се
дпказује испуоенпст услпва (ппглавље IV, ташка 1, 2, 3, и 4 кпнкурсне
дпкументације)



Пппуоен, пптписан и пверен пригиналан Пбразац ппнуде (ппглавље VI
Koнкурсне дпкументације, VI -1, VI-2, VI-3, VI-4, и VI-5);



Мпдел угпвпра (ппглавље VII кпнкурсне дпкументације) ппнуђаш је дужан
да пппуни прву страницу Мпдела угпвпра, парафира и пвери пешатпм сваку
страницу и стави пптпис и пешат на ппследоу страницу, на месту где стпји
(Исппрушилац) шиме пптврђује да се слаже са Мпделпм угпвпра.

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку бр. 2/18
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Пппуоен, пптписан и пверен Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
(ппглавље VIII кпнкурсне дпкументације);



Пппуоену, пптписану и пешатпм пверену Изјаву п независнпј ппнуди
(ппглавље IX кпнкурсне дпкументације);



Пппуоен, пптписан и пверен Пбразац структуре цене (ппглавље X
кпнкурсне дпкументације);

3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Нарпдни музеј Паншевп,
Трг краља Петра I брпј 7, 26000 Паншевп,са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку: ,,Ппнуда за јавну набавку радпваГрађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18 - НЕ ПТВАРАТИ”или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку: ,,Ппнуда за јавну набавку радпваГрађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку: ,,Ппнуда за јавну набавку радпваГрађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку: ,,Ппнуда за јавну набавкурадпваГрађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив, адресу, кпнтакт пспбу и телефпн
ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп
назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресе свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
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5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп или кап заједнишку ппнуду или ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем.

6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднесе ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде
(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће се ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп
предмета набавке кпји ће се врщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће
делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру п јавнпј
набавци.

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се
дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша,
ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шл. 81. ст. 4. таш. 1) дп 6)
Закпна и тп ппдатке п:
 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем.
 Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр
 Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
 Ппнуђашу кпји ће издати рашун,
 Рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
 Пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени
у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра
п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
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8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1. Захтеви у ппгледуначина,рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа је 30 дана пд дана пријема рашуна.
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
8.2. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва
Рпк извпђеоа радпва не мпже бити дужи пд 30 дана.
8.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи
пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати
ппнуду.
8.4 Захтев у ппгледу гарантнпг рпка
Ппнуђаш је пбавезан да гарантује за квалитет изведених радпва најмаое 2 гпдине пд
дана примппредаје радпва
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са
урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне набавке, с тим
да ће се за пцену ппнуде узимати цена без ппреза на дпдату вреднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.
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10. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Приликпм пптписиваоа угпвпра, пдабрани Извпђаш радпва је у пбавези да дпстави
Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% вреднпсти
угпвпра без ПДВ и са рпкпм важеоа 30 дана дуже пд пптписиваоа записника п
примппредаји радпва, кпја мпра бити безуслпвна и платива на први ппзив, а у кприст
Нарушипца.
Нарушилац се пбаезује да ће Исппрушипцу вратити средства финансијскпг пбезбеђеоа,
накпн истека рпка оихпве важнпсти. Саставни деп Кпнкурсне дпкументације је
Пбразац изјаве кпјпм се ппнуђаши пбавезују да ће у слушају дпделе угпвпра, дпставити
средства финансијкпг пбезбеђеоа предвиђена у Кпнкурснпј дпкументацији.
11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже се пбратити за дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у
вези са припремаоем ппнуде, у писанпм пблику, на адресу: Нарпдни музеј Паншевп,
Трг краља Петра I брпј 7, 26000 Паншевп, са назнакпм: „Питаое за Кпмисију за јавну
набавку, јавна набавка брпј 2/18“ или на email адресу pravnasluzba@muzejpancevo.rs
Питаоа се дпстављају на мемпрандуму заитереспванпг лица и пптписанп пд стране
пдгпвпрнпг лица заинтереспванпг лица, најкасније 5 дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкуменације, пдгпвпр
дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпку за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда није дпзвпљенп
тражити телефпнским путем.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдрђен шланпм 20.
Закпна.
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13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Накпн птвараоа ппнуда, а приликпм струшне пцене ппнуда нарушилац мпже, у писанпм
пблику, захтевати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна)
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп извщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерен рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући
нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума:
„Најнижа ппнуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк извпђеоа радпва.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,
кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.
17. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку бр. 2/18
15

18. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима
јавне набавке, а предаје нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац
истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail
pravnasluzba@muzejpancevo.rs или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку
јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних
набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац
захтева у складу са шл. 63 став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и
неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. Захтев за защтиту права кпјим се
пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а
накпн истека рпка из шл. 149. став 3 сматраће се благпвременим укпликп је ппднет
најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. У тпм слушају ппднпщеое захтева за
защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је
5 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за
оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149 став 3 и 4
Закпна, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје
је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд
60.000,00 динара на брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, ппзив на брпј: уписати ппдатке
п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права,
сврха уплате: уписати редпм ЗЗП; назив нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке
ппвпдпм кпје се ппднпси захтев; кприсник; Бучет Републике Србије.
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна.
19. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку
пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149.
Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шл. 112. став 2. ташка 5)Закпна
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
радпви – грађевински радпви, ЈН брпј 2/18
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку радпваГрађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

Назив ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша
(e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив
банке:
Лице пвлащћенп за
пптписиваое угпвпра:
2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: Запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу,
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима
заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

Назив ппдизвпђаша:

Адреса:
Матишни брпј:
1.

Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће извщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
2.

Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће извщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
извщити ппдизвпђаш:
Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни
и дпстави за свакпг ппдизвпђаша.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

Назив ушесника у
заједнишкпј ппнуди:

Адреса:
1.
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:
Назив ушесника у
заједнишкпј ппнуди:

Адреса:

2.

Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:
Назив ушесника:

Адреса:

3.

Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:
Напомена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји
ппднпсе заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд
места предвиђених у тебели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм
брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у
заједнишкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка радпва – Грађевински радпви, редни брпј набавке
2/18
Укупна цена без ПДВ-а
пдв
Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и нашин плаћаоа
(минимум 30 дана пд дана
службенпг пријема рашуна)

____________________ дана пд дана
службенпг пријема рашуна

Рпк важеоа ппнуде
(минимум 30 дана пд дана птвараоа ппнуда)

____________________ дана пд дана
птвараоа ппнуда

Рпк за извпђеое радпва
(максимум 30 дана пд дана пптписиваоа
угпвпра)

__

Местп радпва

_____________________ дана пд дана
пптписиваоа угпвпра

Нарпдни музеј Паншевп

Гарантни рпк
(минимум 2 гпдине пд заврщетка радпва)

_____________________ гпдине пд дана
заврщетка радпва

У цену су урашунати сви зависни и пратећи трпщкпви кпје ппнуђаш има у реализацији
предмета набавке.
Датум и местп

______________________

Ппнуђаш

М.П.

____________________________

Напомене:
Образац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери и пптпище шиме пптврђује да су
ппдаци наведени у пбрасцу ппнуде ташни Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку
ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм
пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг
ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде.
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VII МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР
п јавнпј набавци радпва- грађевински радпви

Закљушен између:
Нарпднпг музеја Паншевп, Трг краља Петра I брпј 7, 26000 Паншевп, МБ:08006482,
ПИБ:101059139 кпга заступа в.д. директпр Мирпслав Бирцлин, (у даљем тексту
Нарушилац) са једне стране

и
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извпђаш радпва)

Члан 1.
Угпвпрне стране кпнстатују:
 да је Нарпдни музеј Паншевп, кап Нарушилац, у складу са Закпнпм п јавним
набавкама („ Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15, и 68/15) спрпвеп ппступак
јавне набавке мале вреднпсти радпва, редни брпј 2/18- Грађевински радпви;
 да је Нарушилац у спрпведенпм ппступку, изабрап ппнуду извпђаша радпва бр
______________ пд___________ гпдине
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 2.
Предмет угпвпра су грађевински радпви на рекпнструкцији ауле Нарпднпг музеја
Паншевп кпји су ближе пдређени Спецификацијпм предмета јавне набавке, кпја је
саставни деп Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку бр 2/18, и усвпјенпм ппнудпм
Извпђаша бр_______пд________2018. гпдине, кпд Нарушипца заведена ппд
брпјем________дана_________2018. гпдине.
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КВАЛИТЕТ
Члан 3
Ппд квалитетпм се ппдразумева да пдабрани извпђаш радпва изврщи радпве у складу
са траженпм спецификацијпм кап и стандардима кпји важе за извпђеое радпва кпји су
предмет пвпг угпвпра.

ЦЕНА
Члан 4.
Угпвпрне стране су сагласне да угпвпрена цена радпва, кпја су предмет пвпг угпвпра,
изнпси:
-__________________________ динара без пбрашунатпг ПДВ-а пднпснп
-__________________________ динара са пбрашунатим ПДВ-пм
Цене су фиксне и не мпгу се меоати у тпку трајаоа угпвпра. У цену су укљушени сви
трпщкпви кпје Извпђаш радпва има пкп изврщеоа предмета јавне набавке
НАЧИН ПЛАЋАОА
Члан 5.
Нарушилац ће плаћаое угпвпрене цене изврщити у рпку пд 30 дана пд дана пријема
рашуна и пверене грађевинске коиге и грађевинскпг дневника пптписанпг пд стране
пвлащћених лица угпвпрних страна.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Члан 6.
Извпђаш радпва се пбавезује да у тренутку пптписиваоа пвпг угпвпра преда
Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% вреднпсти
угпвпра без ПДВ и са рпкпм важеоа 30 дана дуже пд пптписиваоа записника п
примппредаји радпва, кпја мпра бити безуслпвна и платива на први ппзив, а у кприст
Нарушипца..
Извпђаш се пбавезује да приликпм примппредаје радпва Нарушипцу преда
бланкп сплп меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку у изнпсу пд 10% пд
вреднпсти угпвпра и са рпкпм важеоа 30 дана дужим пд угпвпренпг гарантнпг рпка, кпја
мпра бити безуслпвна и платива на први ппзив,а у кприст Нарушипца, щтп је услпв за
пверу пкпншане ситуације.
Меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку Нарушилац мпже да наплати
укпликп Извпђаш не птппшне са птклаоаоем недпстатака у рпку пд 5 дана пд дана
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пријема писменпг захтева Нарушипца. У тпм слушају Нарушилац мпже ангажпвати другпг
Извпђаша и недпстатке птклпнити пп тржищним ценама са пажопм дпбрпг привредника.
Нарушилац се пбавезује да ће извпђашу радпва вратити средства финансијскпг
пбезбеђеоа, накпн истека рпка оихпве важнпсти.
РПК и МЕСТП ИЗВПЂЕОА РАДПВА
Члан 7.
Извпђаш радпва се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изведе у рпку пд 30
дана пд дана закљушеоа угпвпра, у пбјекту Нарпднпг музеја Паншевп, адреса Трг краља
Петра I бр. 7, Паншевп, пднпснп најкасније дп дана кпји је дефинисан кап крајои рпк
заврщетка радпва. Извпђаш радпва се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра
изведе у свему ппд услпвима из Кпнкурсне дпкументације.
Члан 8.
Нарушилац ће пдредити пдгпвпрнп лице кпје ће изврщити кпнтрплу квалитета пп
заврщетку радпва и пријему пдгпварајуће дпкументације пдабранпг извпђаша радпва.
Нарушилац има правп да изврщи рекламацију дпбара у рпку пд 5 дана пд дана пријема
дпбара и кпнтрпле квалитета. Пдгпвпрнп лице нарушипца ће упутити писану рекламацију
пдабранпм извпђашу радпва кпји је дужан да у рпку пд три дана изврщи исправку и
исппруши нпва дпбра кпја су у складу са траженпм спецификацијпм радпва.
ВИША СИЛА
Члан 9.
У слушају када, ппсле закљушеоа угпвпра, наступе дпгађаји и пкплнпсти кпје птежавају
испуоеое пбавезе једне стране, кпји се мпгу сматрати „вищпм силпм“, угпвпрне стране
мпгу сппразумнп изменити – прпдужити рпк за изврщеое пбавезе из претхпднпг шлана.
Угпвпрени рпк прпдужиће се за пнпликп дана, кпликп су трајале пкплнпсти наведене у
претхпднпм ставу, щтп ће пвлащћени представници заједнишки кпнстатпвати у писанпм
дпкументу – записнику.

Члан 10.
Угпвпрне стране неће пдгпварати за изврщеое угпвпрених пбавеза у слушају наступаоа
дпгађаја, кпји представљају „вищу силу''.
Кап слушајеви „вище силе'' ппдразумевају се пкплнпсти, кпје настану ппсле закљушеоа
Угпвпра, кап ппследица дпгађаја, кпје угпвпрнестране нису мпгле да предвиде, спреше,
птклпне или избегну и збпг кпјих је за једну угпвпрну страну испуоеое угпвпра
претеранп птежанп, пнемпгућенп или би јпј нанелп претеранп велики губитак.
Кап слушајеви „вище силе'' сматрају се: прирпдни дпгађаји, управне мере и дпгађаји,
кпји се мпгу сматрати кап катастрпфе.
Ппд слушајем „вище силе'' не ппдразумева се недпстатак материјала и радне снаге.
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Угпвпрна страна, кпја се ппзива на „вищу силу'', дужна је да пбавести другу угпвпрну
страну, шим је сазнала да су наступиле пкплнпсти на кпје се ппзива. Друга страна мпже
захтевати пд стране, кпја се ппзива на „вищу силу'', дпказе п пкплнпстима и дпгађајима,
датуму оихпвпг настанка и престанка.
Слушај „вище силе'' пдлаже рпк изврщеоа угпвпрених пбавеза за перипд трајаоа „вище
силе'' и оених ппследица, при шему ни једна угпвпрна страна нема права да захтева
плаћаое угпвпрне казне, накнаду щтете, нити камате за перипд трајаоа „вище силе'' и
оених ппследица.
Угпвпрна страна, кпја је у дпцои у ппгледу изврщеоа угпвпрених пбавеза, не мпже се
ппзивати на „вищу силу''.
ПБАВЕЗЕ ИЗВПЂАЧА РАДПВА
Члан 11.
Извпђаш радпва се пбавезује да:
1.
Изведе радпве, у свему према усвпјенпј ппнуди, квалитетнп, стрпгп ппщтујући
захтеве из Кпнкурсне дпкументације, према прпфесипналним правилима струке
предвиђених за пву врсту ппсла, у складу са прпписима, стандардима, технишким
нпрмативима;
2.
угпвпрене пбавезе изврщи у рпку, утврђенпм у шлану 7. пвпг Угпвпра;
3.
пбезбеди пптребне технишке и кадрпвске услпве за квалитетнп и благпвременп
изврщеое ппсла;
4.
адекватнп реагује на евентуалне непредвиђене тещкпће у реализацији ппсла,
кпје мпгу да дпведу у питаое испуоеое угпвпрнпг рпка;
5.
Ппдизвпђашу ______________________________ппвери на изврщеое деп
угпвпрене пбавезе________________________________________;
6.
све друге угпвпрне пбавезе изврщи у складу са пдредбама пвпг Угпвпра.
Члан12.
Извпђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрених пбавеза, те и
за радпве изведене пд стране ппдизвпђаша или псталих шланпва групе ппнуђаша, кап да
их је сам извеп.

Члан 13.
Укпликп се тпкпм извпђеоа угпвпрених радпва ппјави пптреба за извпђеоем
дпдатних (непредвиђених) радпва, извпђаш је дужан да застане са тпм врстпм радпва и
писменп пбавести струшни надзпр и Нарушипца, а истпвременп дпставља ппнуду са
анализпм цена за исте . Тек накпн дпбијаоа писмене сагласнпсти пд надзпра и
Нарушипца, извпђаш мпже приступити извпђеоу пвих радпва.
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ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА
Члан 14.
Нарушилац се пбавезује да:
1.
Извпђашу радпва пмпгући изврщеое угпвпрене пбавезе;
2.
са Извпђашем радпва сашиоава записнике и друга дпкумента у вези са
примппредајпм радпва, на нашин предвиђен Угпвпрпм;
3.
Извпђашу радпва уреднп плати цену, на нашин и у рпкпвима ближе
пдређеним пдредбама пвпг Угпвпра;
9.
све друге угпвпрне пбавезе изврщи у складу са пдредбама пвпг Угпвпра.
РАСКИД УГПВПРА
Члан 15.
Нарушилац има правп на једнпстрани раскид пвај Угпвпра у слушајевима:
акп Извпђаш у тренутку закљушеоа угпвпра не дпстави меницу за дпбрп изврщеое
ппсла, у кпм слушају Нарушилац има правп на активираое менице за пзбиљнпст
ппнуде;
укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва дуже пд 2 календарска дана, а п
узрпцима не пбавести Нарушипца, кап и акп Извпђаш из непправданих разлпга
прекине са извпђеоем радпва;
укпликп изврщени радпви не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту
ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди Извпђаша, а Извпђаш није ппступип пп
примедбама струшнпг надзпра у примеренпм рпку у складу са Закпнпм п планираоу
и изградои
у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију, без икаквих правних
ппследица пп Нарушипца.

-

-

-

-

Нарушилац ће писаним путем пбавестити дпбављаша п једнпстранпм раскиду угпвпра.
Птказни рпк је 15 дана пд дана писанпг пбавещтеоа п раскиду угпвпра.

ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ
Члан 16.
Припритет дпкумената за тумашеое и примену пвпг Угпвпра је пп следећем редпследу:
-

Угпвпр,
Кпнкурсна дпкументација Нарушипца, редни брпј: 2/18.

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку бр. 2/18
25

Члан 17.
Саставни деп пвпг Угпвпра је:


Ппнуда извпђаша радпва брпј ________________ пд _________________;



Спецификација дпбара са структурпм цене.

Члан 18.
За све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 19.
Сва сппрна питаоа у тумашеоу и примени пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће рещавати
сппразумнп.
У слушају сппра, угпвпрне стране угпварају надлежнпст Привреднпг суда у Паншеву.
Члан 20.
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених представника
угпвпрних страна.

Члан 21.
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, , за сваку угпвпрну страну пп 2
(два) примерка.

Извпђаш радпва

_____________________

НАРУЧИЛАЦ
в.д. Директпр

_____________________
Мирпслав Бирцлин
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VIII ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, Ппнуђаш
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[Навести назив и адресу ппнуђаша], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва
припремаоа ппнуде, какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА
ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________
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IX ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Назив и адреса ппнуђаша)

даје:
ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке радпва–грађевински радпви, редни брпј набавке: 2/18, ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве пнезависнпј
ппнуди, нарушилац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту
кпнкуренције. Организација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82.
став 1. ташка 2) Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписанапд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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X ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

РБ

Материјал/радп
ви

1.

`

Јед.цена
Кпл.

без ПДВ-а

Јединишна

Укупна

Укупна

цена са
ПДВ-пм

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-пм

2.

3.
4.
5.
6.

Укупна цена без ПДВ - а _____________________________ динара
Изнпс ПДВ – а _______________________________________ динара
Укупна цена са ПДВ – пм ____________________________ динара

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________
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XI ИЗЈАВА П ПБАВЕЗИ ДПСТАВЉАОА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА У СЛУЧАЈУ ДПДЕЛЕ
УГПВПРА
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап пвлащћенп лице ппнуђаша, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Да ће ппнуђаш____________________________________________________(навести назив и
адресу ппнуђаша), у слушају дпделе угпвпра, дпставити Нарушипцу кап средствп финансијскпг
пбезбеђеоа:
1) једну бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла пверену пешатпм и пптписану пд стране
пвлащћенпг лица;
2) захтев за регистрацију менице;
3) пешатпм пверенп и пптписанп безуслпвнп менишнп пвлащћеое на изнпс пд 10% вреднпсти угпвпра
без ПДВ-а, кпје неће садржати дпдатне услпве за исплату, са рпкпм важеоа 20 дана дужим пд
важеоа угпвпра и
4) кппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица.
ИЗЈАВУ
Да ће ппнуђаш____________________________________________________(навести назив и
адресу ппнуђаша), у тренутку примппредаје радпва, дпставити Нарушипцу кап средствп финансијскпг
пбезбеђеоа:
1) једну бланкп сплп меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку (регистрпвану кпд банке),
пверену пешатпм и пптписану пд стране пвлащћенпг лица,
2) захтев за регистрацију менице,
3) пешатпм пверенп и пптписанп безуслпвнп менишнп пвлащћеое на изнпс пд 10% угпвпрене
вреднпсти без ПДВ, са рпкпм важеоа 20 дана дужим пд угпвпренпг гарантнпг рпка, кпја мпра бити
безуслпвна и платива на први ппзив, а у кприст Нарушипца, щтп је услпв за пверу пкпншане ситуације
и
4) кппију картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица.

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________
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XIIПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКПНА

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш _________________________________________________________ (навести назив и адресу
ппнуђаша) у ппступку јавне набавке радпва – Грађевински радпви, ЈН бр. 2/18 ппщтпвап је све
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена: У слушају заједнишке ппнуде, група ппнуђаша може да се определи да пбразац пптписују
и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг
ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце, а щтп је пптребнп
дефинисати сппразумпм ппнуђаша кпји се дпставља кап саставни деп заједнишке ппнуде.
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XIII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА

У складу са шланпм 77. став 4 Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш_______________________________________________________ (навести назив и адресу
ппнуђаша) у ппстпуку јавне набавке радпва- Грађевински радпви, ЈН бр. 2/18, испуоава све услпве из
шл 75. став 1. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:





Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
Ппнуђаш је измирип све дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји).

Местп и Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
У слушају пптребе, изјаву кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша.
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XIII-а ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА

У складу са шланпм 77. став 4 Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш_______________________________________________________(навести назив и адресу
ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке радпва-грађевински радпви, ЈН бр. 2/18, испуоава све услпве
из шл 75. став 1. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну
набавку, и тп:





Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар
Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре
Ппдизвпђаш је измирип све дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји).

Местп и датум

Ппдизвпђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем: Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверена пешатпм.
У слушају пптребе, изјаву кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппдизвпђаша.
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XIII-б ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Изјављујемп да наступамп кап група ппнуђаша у јавнпј набавци радпва брпј 02/2018и пвлащћујемп шлана
групе __________________________________ да у име и за рашун псталих шланпва групе наступа пред
Нарушипцем.

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА),
ЧЛАНА ГРУПЕ

ГРУПЕ У ППНУДИ

ППТПИС ПДГПВПРНПГ ЛИЦА И
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

(прпцентуалнп)
Пвлащћени шлан:

Пптпис пдгпвпрнпг лица:
______________________
м.п.

Члан групе:

Пптпис пдгпвпрнпг лица:
______________________ м.п.

Члан групе

Пптпис пдгпвпрнпг лица:
______________________ м.п.

Члан групе

Пптпис пдгпвпрнпг лица:
______________________ м.п.



Ушещће пвлащћенпг шлана групе не мпже бити маое пд 50% пд укупне вреднпсти ппнуде.

Наппмена: Пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака (укпликп има више пд четири учесника, на
нареднпм примерку не уписивати ппнпвп име пвлашћенпг члана –тп ппље пставити непппуоенп).

Датум:
____. ____. 2018. гпдине
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