РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
трг Милентија Поповића 61
Бр. јавне наавке: 1.3.13/2020
Датум: 21.10.2020. године
Црна Трава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Поштовани,
Позивам Вас да доставите понуду за набавку радова на реконструкцији зграде
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави – извођење радова на замени
столарије на згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.
Понуда мора бити сачињена на достављеним обрасцима оригинала, јасна и
недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуду на
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, пожељно је доставити у
фасцикли са механизмом, увезаном у једну целину и осигураном јемствеником, тако да се
не може накнадно убацивати и издвајати ниједан њен део, у затвореној-запечаћеној
коверти.
Обрасце попунити, оверити и парафирати сваку страну.
Образац понуде са Спецификацијом доставити на адресу Наручиоца – Општина
Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: Понуда за
јавну набавку радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави – извођење радова на замени столарије на згради
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави – НЕ ОТВАРАТИ“
најкасније до 03.11.2020. године до 12.00 часова
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЈЕ НАЈНИЖA ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Контакт: Ватрослав Славковић, vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs
Телефон: 016/811-123
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Позив понуђачи могу преузети на један од начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Црној Трави, трг Милентија Поповића
61, Канцеларија ЛЕР-а, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до
истека рока за достављање понуда,
- Преузимањем са сајта Наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у позиву, јер ће се једино понуда која буде
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети
у разматрање.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем
или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког
члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити „Време,
евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима
који понуду доставе непосредно наручилац предаје „Потврду о пријему понуде“.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се „Благовременом понудом“
и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је
послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање
понуда тј. дана 03.11.2020. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Црној
Трави, трг Милентија Поповића 61. Отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда
комисији за набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су
одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
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1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и
упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
I Основ за искључење
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка
јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду
од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа
за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1) Потврда
надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или
предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се
потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за
подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за
следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело
злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања
мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из
члана 390. ст. 1 и 2). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја,
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело
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трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и
кривично дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за
организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано
за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично
дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног
положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице
којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора,
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште
седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца;
кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000
динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично
дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма;
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања. 4) Потврда Посебног одељења виших
судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се
потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних
дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са
јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично
дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски
заступници и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није
осуђивао за следећа кривична дела: 1) кривично дело које је извршило као члан
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези
са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба
службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и
кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и
коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне
делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно
подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело
прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и
кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или
физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни
субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац
ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави
седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у
којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за
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искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи
да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или
више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или
дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне
набавке који се и даље примењује.
1.2. Порези и доприноси Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући
све настале камате и новчане казне.
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је уз
пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац * је
дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект
који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2)
Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим
доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући
све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које
се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду
Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који
има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као
доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног
органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект
има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни
субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје
наведени основи за искључење привредног субјекта. Питање у изјави
Порези
Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?
Доприноси
5

Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно
социјално осигурање?
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права
Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две
године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у
Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање у изјави Повреда обавеза у области животне средине
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите
животне средине?
Повреда обавеза у области социјалног права
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области
социјалног права?
Повреда обавеза у области радног права
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног
права?
1.4. Сукоб интереса Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама,
који не може да се отклони другим мерама.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у
поступку јавне набавке?
1.5. Непримерен утицај на поступак Правни основ:
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Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би
могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће
податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да
му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног
субјекта или доделе уговора?
2. Финансијски капацитет
2.1. Укупни приход
Број претходних година
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Минимални износ укупног прихода
6.000.000.00

Валута
РСД

Доказ:
 Уколико је понуђач правно лице , доставља:
Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне
регистре којим доказује да је у 3 обрачунске године 2017, 2018. и 2019. остварио пословни
приход у минималном износу од 6.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није
био у блокади претходних 6 месеци. Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за
2019. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019.
годину. Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме
је објављен позив, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период

-

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне
књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за три године (2017, 2018. и 2019. годину);
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-

потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за три обрачунске године (2017, 2018. и 2019. годину). Уколико
претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима испуњава овај доказ
самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача доказ о оствареном приходу и
доказ да није био у блокади испуњавају сви чланови групе заједно-кумулативно
3. Технички и стручни капацитет
3.1. Списак изведених радова
Услови
Потврде о извршеним радовима, потписане и оверене од стране наручиоца. Потврде
наручилаца о извршеним радовима треба да садрже:
- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- предмет уговора
- вредност изведених радова
- број и датум уговора
- контакт особа наручиоца и телефон
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
Доказ:
- списак изведених радова на замени столарије у претходне три обрачунске године
(2017, 2018. и 2019.)
- потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора,
- окончане ситуације заведене код инвеститора и
- закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај
доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви
чланови групе заједно.
3.2. Техничка лица или кадровски капацитет - извођење радова
Довољан кадровски капацитет: да понуђач располаже довољним кадровским
капацитетом, односно да има запослене раднике са квалификацијама потребним за извршење
посла, и то:
- ГИ 04-01.1 или ГИ 04-04.1 или ГИ 04-01.2, односно лиценце 410 или 411 или 419
или 700 или 800 које су издате пре ступања на снагу Правилника о полагању стручног
испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације,
грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру
лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број
51/2019)
Доказ: за запослене који су у радном односу код понуђача доставити фотокопију МА
или другог одговарајућег доказа, а за запослене ангажоване по основу уговора копије
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уговора. Уговор мора да садржи клаузулу да ће радници бити ангажовани за предметну јавну
набавку за период трајања извршења ове јавне набавке.
За одговорне извођаче радова доставља се и копија лиценци са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања
чланарине Инжењерској комори Србије. Овај услов испуњава понуђач који наступа
самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.



Напомена:
Понуђач, подизвођач и понуђач носилац посла – овлашћени члан групе понуђача
испуњеност критеријум за квалитативни избор привредних субјеката доказују ''Изјавом
понуђача о испуњености критеријума, '(Образац 1)',
уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда
оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од
5 (пет) радних дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих
(тражених), критеријума.

Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо
доказа по прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет
адресу на којој се тај податак може проверити
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.
2.1. 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.
2.2. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде:
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
 Рок плаћања је не краћи од 5, а не дужи од 45 дана, од дана пријема ситуација. Обвезник
пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о
порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и
93/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених
ситуације не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова.
 Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и
плаћање.
 Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача
радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се
уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о
примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
 Авансно плаћање није предвиђено. Понуда у којој је исказан аванс биће
одбијена као неприхватљива.
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Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 (две) године рачунајући од
дана примопредаје радова.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима
произвођача.


Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење свих уговорених радова је 30 календарских дана од дана увођења
у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих
уговорених радова.


Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
2.3. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет радна дана
од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о
испуњености обавезних и додатних услова у супротном наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2.4. Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су одговарајуће и
које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
2.5. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
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ОБРАЗАЦ 1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У СКЛАДУ СА ЧЛ. 118 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(«СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС» БРОЈ 91/19)
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредних субјеката
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
понуђача
_________________________
из
________________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем да:
1. Не постоји основ за искључење привредног субјетка:
o привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за једно или
више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет
година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период
забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује,
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе пореза.
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе доприноса за
обавезно социјално осигурање.
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области
заштите животне средине.
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области
социјалног права.
o привредни субјект је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у
поступку јавне набавке.
o привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или
је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе
уговора.
2. Финансијски
Укупан пруход у претходних 3 година износи_________________________ РСД.
3. Стручни капацитет
 Прилажем списак изведених радова са потврдама наручилаца, окончаним
ситуацијама и закљученим уговорима
 Прилажем списак расположивог кадровског капацитета за извођење радова са
доказима о ангажовању
 да ће привредни субјект у случају да се понуда истог оцени као прихватљива,
уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених критеријума за
квалитативни избор привредних субјеката у свему према Упутству за доказивање
испуњености критеријума.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ___________________ од ________________.2020. године за јавну набавку
на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној
Трави – Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави,
ЈН број 1.3.13/2020
I 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

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке
понуде,
уколико
понуду
подноси
група
понуђача
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II 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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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 подизвођач.
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III 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
заједничкојпонуди.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок важења понуде

По испостављеним ситуацијама у року не
краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана
пријема.
дана, (минимум 30 дана, од дана
јавног отварања понудa)

Рок за извођење радова

30 календарских дана, од дана увођења у
посао)

Рок и начин плаћања

Гарантни рок

година, (не може бити краћи
од две године, рачунајући од дана
примопредаје радова)

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је
наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој
имамо седиште.

Место: ________________________
Датум: ________________________

ПОНУЂАЧ
________________________
потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
јавну набавку: радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави – Извођење радова на замени столарије на згради
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН бр. 1.3.13/2020 и све
услове наведене у позиву по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача
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ОБРАЗАЦ 6.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку:
радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној
Трави – Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН бр. 1.3.13/2020 изјављујемо да не наступамо са
подизвођачима.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Место:_______________________
Датум: _______________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

______________________________________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:
Датум:

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор о
јавној набавци радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“
у Црној Трави – Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави, у од 7 дана од дана потписивања Уговора доставити
бланко оверену и потписану сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну
и наплативу на први позив и менично овлашћење у корист Наручиоца – за добро извршење
посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак предметних радова.

ПОНУЂАЧ
(м.п.)
(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

______________________________________________________________________
Назив и адреса понуђача

Место:
Датум:

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор о
јавној набавци радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“
у Црној Трави – Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави уз окончану ситуацију доставити бланко оверену и
потписану сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну и наплативу на
први позив и менично овлашћење у корист наручиоца - за отклањање недостатака у
гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности
30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

ПОНУЂАЧ
(м.п.)
(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 8.
РБ

ОПИС РАДОВА

ЈМ

Количина Цена

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
I

ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ

1.1

Набавка материјала и израда ограде
градилишта, обележавање истог прописима
дефинисаним таблама и заштита случајних
пролазника.

m2

170,00

1.2

Довоз, монтажа и демонтажа металне цевасте
фасадне скеле, за радове у свему по важећим
прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити
статички стабилна, анкерована за објекат и
прописно уземљена. На сваких 2м висине
поставити радне платформе од фосни. Са
спољне стране платформи поставити фосне на
"кант". Целокупну површину скеле покрити
јутаним или PVC засторима.
Oбрачун по м² вертикалне пројекције
монтиране скеле.

m2

150,00

II

2.1

2.2

2.3

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ:
РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране
прозоре склопити, утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
а) до 2.0 м²
б) од 2.0 м² до 5.0 м²
ц) преко 5.0 м²
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком.
Демонтирана врата склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по комаду врата.

ком.
ком.
ком.

6
7
2

а) од 2.0 м² до 5.0 м²

ком.

2

Демонтажа олука, олучних вертикала,
опшивки прозора, димњака и других
елемената. Лимарију демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор.

м

40,00
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Обрачун по метру демонтираног олука

2.4

2.5

III

3.1

3.2

3.3

IV

4.1

4.2

Чишћење и уклањање постојећих и дотрајалих
делова равног крова изнад степеништа објекта,
са глачањем површине и припремом за
постављање термоизолационог слоја од
m2
9,30
минералне камене вуне преко већ изведеног
слоја за пад, са одлагањем на приврему
депонију.
Обрачун по м2.
Демонтажа постојеће оштећене
подконструкције опшивке, стрехе и калкана и
m2
30
дрвене ламперије са одлагањем на месту које
одреди наручилац
УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости 0.036 W/mК, класе негоривости
А1, фактора отпора дифузији водене паре 1,
дебљине 3 цм, лепљењем, а затим типловањем
на унутрашњим странама фасадних отвора са
спољне стране фасадне столарије са адекватном
m2
18,30
обрадом споја са PVC профилом фасадне
столарије
ради
избегавања
формирања
топлотних мостова, са постављањем угаоних
лајсни и дијагонално постављеним комадима
арматурне мрежице на свим угловима отвора,
према детаљима пројектанта и упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда хидроизолационог
слоја Sikalastic или сличног у оквиру слојева
m2
9,30
равног крова. Обрачун по м2.
Израда заштите хидроизолације керамичким
плочицама преко слоја лепка и цементног
m2
9,30
еструха.
Обрачун по м2.
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и глетовање површина
плафона обложених гипскартонским плочама,
глет масом у два слоја. Позиција обухвата и
помоћну скелу.
Обрачун по м2.
Набавка материјала, припрема површина,
глачање до постизања потпуно равних
површина брусним папиром и бојење плафона
дисперзивном белом бојом, са претходним

m2

95,10

m2

95.10
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премазивањем површина одговарајућом
подлогом. Позиција обухвата и помоћну скелу.
Обрачун по м2
УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
V

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Израда и постављање застакљених PVC
прозора. Прозоре израдити од високоотпорног
тврдог PVC-а са шестокоморним системом
профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања
двоструком фабрички уграђеном гумом,
коефицијента топлотне проводљивости
1.0W/м2К, по шеми столарије и детаљима.
Крила застаклити трослојним стаклом са
нискоемисионим слојем d=4+16+4+16+4 мм са
испуном од аргона, коефицијента топлотне
проводљивости 0.7W/м2К. Уградна дубина
профила 80 мм, видна висина профила 117 мм
или слично, произвођача Rehau или другог
адекватних карактеристика.

5.1

а) ознака 1: једнокрилни прозор, димензија
0.80 / 0.80 м. Отварање према шеми столарије.
б) ознака 2: двокрилни прозор, димензија 1.20 /
2.00 м. Отварање према шеми столарије.
в) ознака 3: двокрилни прозор, димензија 1.25 /
2.94 м. Отварање према шеми столарије.
г) ознака 4: вишекрилни прозор, димензија
3.90 / 2.94 - 3.74 м. Отварање према шеми
столарије.
д) ознака 5: вишекрилни прозор, димензија
1.25 / 3.74 м. Отварање према шеми столарије.
ђ) ознака 6: трокрилни прозор, димензија 3.00 /
1.00 м. Отварање према шеми столарије.
е) ознака 7: вишекрилни прозор, димензија
3.74 / 3.02 м. Отварање према шеми столарије
ж) ознака 8: двокрилни прозор, димензија 1.00
/ 2.05 м. Отварање према шеми столарије
з) ознака 9: двокрилни прозор, димензија 1.00 /
2.53 м. Отварање према шеми столарије
и) ознака 10: вишекрилни прозор, димензија
3.00 / 2.63 м. Отварање према шеми столарије.
ј) ознака 11: двокрилни прозор, димензија 1.00
/ 2.63 м. Отварање према шеми столарије
к) ознака 12: двокрилни прозор, димензија 1.00
/ 1.83 м. Отварање према шеми столарије
л) ознака 13: вишекрилни прозор, димензија
3.00м / 0.70м. Фиксна крила.

ком.

3

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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5.2

Набавка материјала, израда и монтажа
улазних, двокрилних пвц врата. Врата
израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са
шестокоморним системом профила и ојачаног
челичним нерђајућим профилима, испуном и
системом заптивања двоструком EPDM гумом
фабрички угређеној, коефицијента топлотне
проводљивости 1.0 W/м2К, по шеми столарије
и детаљима. Крила застаклити трослојним
стаклом са нискоемсионим слојем
d=4+16+4+16+4 мм са испуном од аргона,
коефицијента топлотне проводљивости
0.7W/м2К, произвођача Rehau или другог
адекватних карактеристика.
а) Ознака I: димензије 2.00м / 2.10м + 1.35м.
Отварање ка споља према шеми столарије.

ком.

1

б) Ознака II: димензије 1.34 м + 1.60 м / 2.10 м
+0.44 м.
ком.
1
Отварање ка споља према шеми столарије.
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
VI

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6.1

Набавка материјала, израда и монтажа
грађевинске лимарије од поцинкованог,
једнострано пластифицираног лима, дебљине
d=0.6 mm, у боји алуминијума RAL 9006, са
припадајућим кукама, обујмицама и другим
пратећим елементима за потпуну монтажу
описане позиције
а) Израда и монтажа висећих полукружних
олука од поцинкованог лима, развијене
ширине (RŠ) 25 цм, ширине олука 10 цм и
дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама,
једноредно са максималним размаком 3 цм и
м
летовати калајем од најмање 40%. Држаче
висећих олука урадити од поцинкованог флаха
25x5 мм и нитовати са предње стране олука
нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по метру
б)
Израда и монтажа олучних
поцинкованих цеви, развијене ширине (RŠ) до
33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови
олучних цеви морају да улазе један у други
минимум 50 мм и да се залетују калајем од
м
најмање 40%. Поцинковане обујмице са
држачима поставити на размаку од 200 цм.
Преко обујмица поставити украсну траку.
Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20
мм.
Обрачун по метру

14,00

41,50
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в)
Опшивање солбанка прозора
поцинкованим лимом, развијене ширине (RŠ)
до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка
према зиду и штоку прозора подићи у вис до
25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на
размаку 50-80 rhm. Предњу страну солбанка
м
27,50
причврстити за дрвене пакнице или избушити
подлогу, поставити пластичне типлове и
причврстити поцинкованим холшрафовима.
Преко главе холшрафа поставити "машницу" и
залемити. Испод лима поставити слој тер
папира, који улази у цену солбанка.
Обрачун по метру
г)
Израда и монтажа лежећих олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (RŠ) до
33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати
нитнама, једноредно са максималним размаком
3 цм и летовати калајем од најмање 40%.
м
8,70
Држаче лежећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са
предње стране олука нитнама 0 4 мм, на
размаку до 80 цм.
Обрачун по метру
д)
Израда и монтажа опшивке атике од
поцинкованог лима, развијене ширине (RŠ) до
м
9,40
50 цм, дебљине 0,60 мм.
Обрачун по метру
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
VII

7.1

7.2

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Набавка материјала и постављање
противпожарних гипскартонских плоча
дебљине 1.25 цм у оквиру спуштеног плафона
преко система металних CD и UA профила на
m2
95,10
адекватним висилицама, према детаљима
пројектанта и упутствима произвођача.
Позиција обухвата и помоћну скелу. Обрачун
по м2.
Набавка материјала и монтажа дрвене
подконструкције и алуминијумске ламперије
за опшивање стрехе и калканских делова
m2
30,00
крова. У цену укључити заштиту и финално
бојење лазурним бојама
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ
РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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IV
V
VI
VII

МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Све позиције у Обрасцу структуре цене – Предмеру и предрачуну радова, морају бити са
исказаним јединичним ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с`обзиром
да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама наведен
само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је овлашћен за
потписивање и оверавање овог обрасца.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА
Замена столарије на згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је изграђен у непрекинутом низу, односно својим бочним дужим странама додирује
бочне зидове суседних објеката и то већим делом са јужне и северне стране. Објекат има
слободне фасадне равни према истоку и западну. Спартност објекта је П+1. Састоји се од две
функционалне целине које имају два посебна улаза. У приземљу се налази библиотека, док је
на спрату сала за биоскопске пројекције и друге представе са пратећим садржајима.
Терен на коме је објекат постављен је раван. Дужина објекта износи 19,60 м. Најмања
ширина објекта између суседних објеката износи 7,00 м, док се објекат у западном делу
шири и највећа ширина износи 9,60 м.
Кров објекта је коси двоводан, на делу изнад степеништа је раван непроходан. Максимална
висина објекта у слемену износи 10,60 м. Објекат је грађен у скелетном конструктивном
систему са системом бетонских стубова и греда и бетонском плочом изнад приземља која је
делом коса да би омогућила нагиб пода биоскопске сале.
Преградни зидови су од опекарских производа дебљине 12 цм и 20 цм. Кровна конструкција
је дрвена, а покривач је цреп. Под на тлу је различит зависно од намене просторија преко AB
плоче дебљине 10 цм. Спољашња столарија је дрвена. У постојећем стању објекат нема
адекватне термоизолационе материјале у оквиру термичког омотача. Све просторије се
природно проветравају преко прозорских отвора.
Све просторије у објекту се греју.
Корисна површина грејаног простора износи 251,99 м2.
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
Овом техничком документацијом предвиђени су радови на унапређењу енергетске
ефикасности зграде, обзиром да на основу елабората енергетске ефикасности постојећег
стања, објекат припада енергетском разреду Г.
Радови су предвиђени у две фазе:


ПРВА ФАЗА

Прва фаза обухвата следеће радове:
унапређење фасадног термичког омотача постављањем одговарајућег слоја камене вуне, како
на вертикалним површинама фасаде, тако и на хоризонталним и косим деловима еркера:
У оквиру фасадних зидова предвиђено је постављање камене вуне дебљине 10 цм, густине
120 kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036 W/mK, класе негоривости А,
фактора отпора дифузији водене паре 1 и завршна обрада рабицирањем постављањем
одговарајућих завршних слојева фасадних малтера и обрада акрилном бојом по избору
инвеститора.
На хоризонталним и косим деловима еркера објекта предвиђено је постављање камене вуне
дебљине 12 цм густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036 W/mK, класе
негоривости А, фактора отпора дифузији водене паре 1са спољне стране и завршна обрада
рабицирањем, постављањем одговарајућих завршних слојева фасадних малтера и обрада
акрилном бојом по избору инвеститора.
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замена фасадне столарије у раму од дрвених профила новом фасадном столаријом.
Предвиђена је замена постојеће дрвене фасадне столарије новом фасадном столаријом од
PVC Ц шестокоморног профила коефицијента топлотне проводљивости Uf=1,00 W/m2 K, са
трослојним стаклом са нискоемисионим слојем пуњено аргоном коефицијента топлотне
проводљивости Ug=0,70 W/m2 K.
Радовима у оквиру прве фазе енергетски разред објекта се подиже за два и добија се
енергетски разред Е.
ДРУГА ФАЗА
Друга фаза обухвата радове којима се додатно унапређује енергетска ефикасност објекта и
то:
1) унапређење кровног термичког омотача постављањем термоизолационог слоја адекватне
дебљине од камене вуне, како у косом крову, тако и на делу објекта где је раван кров;
Радови обухватају скидање постојеће дрвене облоге, постављање паропропусне
водонепропусне фолије, постављање камене вуне дебљине 11 цм, постављање двослојне
дрвене облоге, при чему се делом може искористи скинута дрвена облога са адекватном
противпожарном заштитом. При реконструкцији крова предвиђена је и замена прозора
дрвеног оквира у крову новим прозорима од PVC шестокоморног профила коефицијента
топлотне проводљивости Uf=1,00 W/m 2 K, са трослојним стаклом са нискоемисионим
слојем пуњено аргоном коефицијента топлотне проводљивости Ug=0,70 W/m 2 K.
Преко очишћене површине равног крова и изведеног слоја за пад потребно је поставити
камену вуну дебљине 18 цм густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036
W/mK, класе негоривости А, фактора отпора дифузији водене паре 1, а преко ње
паропропусну водонепропусну фолију и адекватну заштиту.
2) постављање одговарајућег термоизолационог слоја од камене вуне и израда спуштеног
плафона изнад приземља, обзиром да је у питању међуспратна конструкција између грејаних
простора различитих целина и имајући у виду да се биоскопска сала на првом спрату само
повремено користи и греје.
Радови обухватају постављање металне конструкције висећег плафона са профилима у оба
правца на одговарајућим висилицама, постављање камене вуне дебљине 4 цм густине 120
kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036 W/mK, класе негоривости А, фактора
отпора дифузији водене паре 1 и постављање облоге од противпожарних гипскартон плоча,
њихово глетовање и кречење.
Радовима завршно са другом фазом енергетски разред објекта би се додатно подигао за један
и објекат би припадао разреду Д.
Столарију (прозори и врата) израдити од шестокоморних тврдих профила, беле боје са
минималном дубином уградње 80 мм. Број комора профила минимум шест са ојачањем од
поцинкованих челичних профила одговарајуће дебљине и фабрички уграђеном гумом за
дихтовање. ПВЦ профил треба да садржи постојаност на променама температуре,
постојаност боје, да обезбеди високу механичку стабилност и заптивање стакала. Крила
прозора застаклити трослојним стаклом са нискоемсионим слојем d=4+16+4+16+4 мм мм са
испуном од аргона. На доњој хоризонтали прозорског рама уградити додатни ПВЦ профил
адаптер ради бољег типловања и уградње ПВЦ подпрозорске (парапетне) даске.
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Уз понуду је потребно приложити технички цртеж попречног пресека профила који се
нуди.
ПВЦ профил мора да је минималне уградне дубине 80 мм, стакло нискоемсиони слој
d=4+16+4+16+4 мм са испуном од аргона.
Столарија мора да задвољава следеће критеријуме:
Коефицијент топлотне проводиљивости за прозор треба да задовољава (Uw≤1,0W/m2K) и
боље.
Коефицијент топлотне проводиљивости сета профила шток - оквир и крило треба да
задовољава (Uf≤1,0W/m2К) и боље.
Коефицијент топлотне проводиљивости за уграђено нискоемисионо стакло треба да
задовољава (Ug≤0,7W/m2К) и боље.
Атесте обавезно приложити уз понуду.
НАПОМЕНА: У прилогу дата шема столарије са димензијама, а мере и остале податке узети
на лицу места!
ПРИЛОГ
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
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ОБРАЗАЦ 9

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
Закључен дана ................... 2020. године између:
1) Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ
101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб Благојевић, у
даљем тексту Наручилац и
2) ........................................................................................ из .................................................,
ул.
....................................................
бр.
.........
мат.
бр.
.........................
ПИБ............................... кога заступа ....................................................................... у даљем
тексту: Извођач).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гланик
РС” број 91/2019), дана 16.10.2020. године, упутио Позив за подношење понуда у
поступку ЈН 1.3.13/2020 за набавку радова на замени столарије на згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави,
 да је у прописаним роковима спровео поступак набавке, извршио оцену, вредновање и
упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео
Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним
набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
 да је Наручилац изабрао Извођачу радова као најповољнијег и да сходно томе
закључује предметни уговор.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на замени столарије на згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________
динара
са
ПДВ-ом
(словима:
________________________________________), од чега је ПДВ _________________, што без
ПДВ-а износи ______________________ (словима:____________________________________)
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број
___________ од ___________ 2020. године.
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала,
радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи
транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току
радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције,
осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и
демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на
раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова,
градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и
организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и
који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко
градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Средства за набавку су обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2020. годину,
Раздео 4. Пројекат 1201-01 „Седењка чекајући печалбара“, економска класификација: 511000
– Зграде и грађевински објекти, функционална класификација 130, позиција 79/2, од стране
Министарства културе и информисања кроз Програм Министарства – Градови у фокусу
2020, а на основу Решења о додели средстава за суфинансирање програма јединица локалних
самоуроава број 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године у износу од 2.833.000,00 динара, и
износ од 250.000,00 динара је обезбеђен од стране општине Црна Трава у буџету општине за
2020. годину, а по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна
Трава за 2020. годину – Ребаланс 1.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање уговорене цене ће се извршити на основу оверених привремених месечних
ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и
потписаним од стране стручног надзора, у року не краћем од 5 и не дужем од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим
што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене
вредности.
Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, општина
Црна Трава вршиће директно на рачун Извођача радова.
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач
радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 20 (двадесет)
календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком
плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у
Страна 31 од 44

грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је
трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за
завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациjом;
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених
радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да
изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова
приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року
од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу
рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено
упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење
изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак
радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе
у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом
основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано
раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од
уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу
радова, као и:
(1)
да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању
одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом
кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова,
Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У
случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од
захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.
(2)
да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и
брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке
документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и
даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је
пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у
обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
(3)
да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у
складу са важећим прописима;
(4)
да се строго придржава мера заштите на раду;
(5)
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио
радове и да је спреман за њихову примопредају;
(6)
да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за
изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(7)
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
(8)
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу радова;
(9)
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
(10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању
одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на
основу које се објекат гради;
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(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(12) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев
Стручног надзора или Наручиоца;
(13) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према
понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и
опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност
испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме
коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема
који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача,
уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати
техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по
уговореној цени.
(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала;
(15) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
(16) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(17) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
(18) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;
(19) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року
од 5 дана;
(20) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног
материјала, инсталација и опреме;
(21) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом
одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са
законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
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Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе
и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7
(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу регистровану бланко меницу са
меничним овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак
радова има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана
за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда
регистровану бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а,
са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.
Осигурање
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ___________ месеци и рачуна се од
датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са
гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих
обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева
од стране Наручиоца.
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Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са
пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом
и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац
има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан
да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио
без сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност,
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним
количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“
бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане
од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не
прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе
гарантоване карактеристике објекта као целине.
Хитни непредвиђени радови
Члан 16.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су
они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта,
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
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Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне
сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту
сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања
обавестити Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене
неопходне трошкове.
Непредвиђени радови
Члан 17.
Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“
бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени
пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације
уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У
ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.
Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности
наручиоца.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
непредвиђених радова.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део
цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 18.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка уписује у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски након извршеног техничког прегледа и
пријема који обезбеђује наручилац.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине представници
Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова.
Комисија сачињава записник са табелом коначног обрачуна радова на дан
примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да приликом техничког пријема преда Наручиоцу
попуњене одговарајуће табеле атеста свих уграђених материјала у три извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је
потребно у складу са Законом о планирању изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране
Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
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Коначна вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде.
Раскид Уговора
Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у
понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора,
као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и
Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170.
став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за
његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед
стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача
радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и
17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 15% укупне
вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде
већа од 300.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти
радови уговорени.
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
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Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности
на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова
приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни
предвиђени пројектом.
Члан 21.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац
ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова,
под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима
предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова,
Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за
наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.
Сходна примена других прописа
Члан 22.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују
облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 23.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
Решавање спорова
Члан 24.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су
сагласне да ће за његово решавање бити надлежан суд у Лесковцу.
Број примерака уговора
Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
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Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на
снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
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Образац 10.
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ НАБАВКИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је
понуђач _______________________________________________ у претходном периоду од три
године (2017, 2018 и 2019. година) па све до дана достављања позива за подношење попнуда,
успешно реализовао НАБАВКЕ који су предмете јавне набавке:

Наручилац

Преиод /
година

Назив набавке

Вредност
(без ПДВ-а)

Укупно без ПДВ-а
Датум: _____________
Потпис

одговорног

лица
_____________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава
овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача
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Образац 11
ПОТВРДА
______________________________________
Назив наручиоца
______________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе наручиоца
_________________________________________________________________________
Квалитетно и у уговореном року извршило радове
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,
односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом
а на основу уговора број _______________________________ од _____________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке - извођење радова на замени столарије
на згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави и у друге сврхе се не може
користити.
Контакт особа наручиоца: _____________________________________
Телефон: ____________
Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_______________________
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ОБРАЗАЦ 12.

ИЗЈАВА
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да
понуђач__________________________________________ из ___________________________
ул. ______________________ бр. _________, располаже следећим кадровским капацитетом:

Ред.Бр.

Име и презиме

Занимање и стручна
спрема

Основ ангажовања:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за
стручна лица са статусом стално запослених код понуђача уноси број
"1", а за стручна лица ангажована посебним уговором (уговор о делу,
привременим и повременим пословима...) уноси број "2".
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Образац 13
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. __________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из __________________,
ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави и предузима све радње прописане Законом о јавним
набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у
друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2020. године

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања

понуда
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