КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
ЈНМВ број 0 3/ 18, број од 1857 од 31.05.2018.године и Решења о именовању Комисије за
јавну набавку мале вредности услуга број 03/18 број 1858 од 31.05.2018. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуге – Годишње одржавање електричне
инсталације Дома ученика средње железничке школе
ЈНМВ бр. 03/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл.

IV

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

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII
VII-1

Модел оквирног споразума
Модел уговора

VIII

Образац изјаве о независној понуди

IX

Образац трошкова припреме понуде

X

Кадровска опремљеност понуђача

XI

Модел меничног писма-овлашћења

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга ДУСЖШ-ЈНМВ-03/17 –
Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе
страна 2/51

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом ученика средње железничке школе
Адреса: Здравка Челара 14, Београд
Интернет страница : www.domucenika.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у циљу
закључивања оквирног споразума у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке .

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 03/18 је набавка услуге – годишње одржавање
електричне инсталације Дома ученика средње желеничке школе.
4.Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем, на период од 2 (две) године.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:
Одлука о закључењу оквирног споразума наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Е -mail адреса: јnabavke@domucenika.com
Факс: 011/2750-868

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 03/18 је услуга – годишње одржавање електричне инсталације
Дома ученика средње железничке школе, ознака из Општег речника набавке : 50000000 Услуге одржавања и поправки
50700000 - Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
50710000 - Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама
50711000 - Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама

2. Партије: предметна јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка услуге – Годишње одржавање електричне инсталације
Дома ученика средње железничке школе.
Техничке карактеристике :
Ред.
број

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.
мере

Кол.

ком

4

ком

4

I ИСПИТИВАЊЕ ИСТАЛАЦИЈА

1.

2.

Преглед и испитивање комплетне електричне инсталације у
објектима Дома ученика средње саобраћајне школе са израдом
стручног извештаја и предлогом техничког решења за отклањање
евентуалних недостатака.
Преглед и испитивање громобранске инсталације у објектима
Дома ученика средње саораћајне школе са израдом стручног
извештаја
и предлогом техничког решења за отклањање
евентуалних недостатака на громобранској инсталацији.

II ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ КАНАЛИ И НОСАЧИ КАБЛОВА

1.

2.

3.

Набавка испорука и монтажа у зиду и на зиду пластичних
ребрастих ребрастих инсталационих цеви за ел. инсталације .
ПВЦ цеви Ø 13,5 mm
ПВЦ цеви Ø 23 mm
ПВЦ цеви Ø 29 mm
ПВЦ цеви Ø 48 mm

m
m
m
m

1
1
1
1

Набавка испорука и монтажа ПВЦ канала, постављање
и учвршћивање на зид :
ПВЦ канал са поклопцем дим. 18mm х18mm

m

1

ПВЦ канал са поклопцем дим. 40mm х 40mm

m

1

ПВЦ канал са поклопцем дим. 60mm х 40mm

m

1

m
m

1
1

Набавка испорука и монтажа носача каблова - ПНК
регала са поклопцем и прибором :
ПНК регал 50 mm

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга ДУСЖШ-ЈНМВ-03/17 –
Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе
страна 4/51

ПНК регал 100 mm

m
m

1
1

РР 4х95mm²
РР 4х70mm²
РР 4х50mm²
РР 4х35mm²
PP 4x25 mm²
РР-Y 5х16mm²
РР-Y 5х10mm²
PP-Y 5x6 mm²
PP-Y 5x4 mm²
РР-Y 5х2,5mm²

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

РР-Y 3х2,5mm²
РР-Y 5х1,5mm²
РР-Y 3х1,5mm²

m
m
m

1
1
1

m
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПНК регал 200 mm
ПНК регал 300 mm

III ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ
Набавка, испорука и полагање каблова сличних типу РР кроз
инсталационе цеви, у подне или зидне канале и каналне кутије, на
одстојним обујмицама, у зиду са дубљењем зидова (израдом
жлебова), на носаче каблова (регале).

1.

Набавка испорука полагање каблова сличних типу NHXHX,
исто као за PP

2.

NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX

5х16mm²
5х10mm²
5х6mm²
5х4mm²
5х2,5mm²
3х2,5mm²
5х1,5mm²
3х1,5mm²

Набавка испорука и монтажа кабловских спојница и
завршница, за унутрашњу монтажу 1кV, комплет са
потребним прибором и материјалом за монтажу. Увлачење
кабла, намештање и израда свих потребних веза и спојева.

3.

РР00
РР00
РР00
РР00
PP00
РР00
РР00
РР00

(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)
(NHXHX)

4х95mm²
4х70mm²
4х50mm²
4х35mm²
4x25 mm²
5х16mm²
5х10mm²
5х6(4)mm²
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X00/O-A/Fe 3x70+50/8
X00/O-A/Fe 3x35+50/8
X00/O-A 4x16
X00/O-A 2x16

ком
ком
ком

1
1

X00/O-A/Fe 3x70+50/8 mm²

m

1

X00/O-A/Fe 3x35+50/8 mm²
X00/O-A 4x16 mm²
X00/O-A 2x16 mm²

m
m

1
1

m

1

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

2.

Набавка, испорука и монтажа металног ормана за
аутоматску компензацију реактивне енергије. Орман
садржи следећу опрему:
- главни прекидач
- трофазне кондензаторске батерије
- високоучинске осигураче за заштиту кондензаторских
батерија
- микро процесорски регулатор
све комплет повезано и пуштено у исправан рад
цена је дата на бази инсталисане снаге 25 kwar
( обрачун за орман различите снаге се врши
сразмерно инсталисаној снази )

ком

1

3.

Набавка, испорука и монтажа металног ормана за
компензацију реактивне енергије, потребних димензија и
снаге кондензаторских батерија 25 kwar.

ком

1

ком
ком

1
1

Набавка испорука и развлачење - полагање самоносивог
кабловског снопа (СКС-а) на већ постављену опрему за
вешање и ношење ваздушних водова и каблова, са
спајањем на опрему.

4.

5.

Набавка испорука и монтажа изоловане водозаптивене
прикључне стезаљке 16-70 mm, за прикључак ваздушног
вода.

IV РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ

1.

4.

Набавка, испорука и монтажа металног разводног ормана.
Орман је назидни, израђен од декапираног лима, степена
заштите IP 44, заштићен технологијом пластификације са
уграђеним шинским разводом (за L1, L2, L3, N i PE вод),
изолаторима, уводницама, завртњима и другим ситним
материјалом за монтажу и шемирањем).
500 mm х 400 mm х 200 mm
700 mm х 500 mm х 200 mm
1000 mm х 800 х 300 mm

Набавка, испорука и монтажа пластичне станске разводне
табле са
12 модула
24 модула
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36 модула

ком

1

16 А (једнополна)
25 А (једнополна)

ком
ком

1
1

25 А (трополна)
40 А (трополна)
63 А (трополна)
100 А (трополна)
нисконапонски трополни аутоматски прекидач сличан
типу АC
100 А
160 А
250 А
400 А
630 А
једнополни аутоматски прекидач
до 40А

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

ком

1

до 100А
основа за топљиве осигураче
до 25 А
до 63 А
уметак топљивих осигурача
до 25 А
до 63 А
основа нисконапонских ножастих високоучинских
осигурача, према типу основе:

ком

1

ком
ком

1
1

ком
ком

1
1

NV00/I
NV160/I
NV250/I
NV400/I
уметак нисконапонских ножастих високоучинских
осигурача, према типу основе и номиналној струји:

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

Набавка, испорука и монтажа опреме у разводни орман
гребенаста склопка, положај 0-1 или положај 1-0-2

5.

NV00 - до125A/I
NV160 - до 160/I
NV250 - до 250А/I
NV400 - до 400А/I
склопник - контактор или биметални реле
склопника - 16 А
склопника - 40 А
биметалних релеја 16 А
биметалних релеја 40 А
заштитни и мерни струјни трансформатор
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100/5 А/А
200/5 А/А
бројила и мерни инструменти

ком
ком

1
1

монофазно бројило са даљинским очитавањем

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком

1
1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

Набавка, испорука и монтажа утичница
монофазна, на зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

трофазна, на зиду, 10/16A, 380V, ПВЦ

ком

1

монофазна, на зиду, 10/16A, 220V, силуминска

ком

1

трофазна, на зиду, 10/16A, 380V, силуминска

ком

1

телефонска, на зиду, ПВЦ

ком

1

монофазна, у зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

дупла, монофазна, у зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

трофазна, у зиду, 10/16A, 380V, ПВЦ

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

ком

1

ком

1

трофазно бројило 10-63 А са даљинским очитавањем
уклопни часовник ТПЦ
полу индиректна мерна група са "ГПРС"-ом са
даљинским очитавањем и управљањем
амперметар
волтметар
остала опрема
ЗУДС 40/(25)А/0,5-0,03 s
временски релеj
испорука, постављање и повезивање сигналних лампица
набавка испорука и монтажа натписних плочица од
два слоја пластичне масе.

V ПРЕКИДАЧИ УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО

1.

телефонска, у зиду

2.

Набавка, испорука и монтажа инсталационих
прекидача на зиду, ПВЦ.
обичан 10/16A, 220V
наизменични 10/16A, 380V
серијски 10/16A, 220V
унакрсни 10/16A, 380V
обичан
10/16A,
220V,
силумински
наизменични
силумински
серијски

10/16A,
10/16A,

380V,
220V,
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силумински

ком

1

ком

1

обичан 10/16A, 220V
наизменични 10/16A, 380V

ком
ком

1
1

серијски 10/16A, 220V
унакрсни 10/16A, 380V
тастер 10A, 380V

ком
ком
ком

1
1
1

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

унакрсни
силумински

10/16A,

380V,

Набавка, испорука и монтажа ист. прекидача у зиду.

3.

Набавка, испорука и монтажа модуларне опреме у зиду,
сличне типу "Vimar" или "Legrand".
Набавка испорука, монтажа и постављање комплета
који чине уградна кутија, носач и оквир за:
2 модула
4 модула
6 модула
испорука, постављање и повезивање монофазне
"шуко" утичнице (2М), за 16А

4.

испорука, постављање и повезивање прекидача,
за 10/16А:
обичан, за 1М
обичан, за 2М
наизменични, за 1М
наизменични, за 2М
унакрснини, за 1М
унакрснини, за 2М
тастер, за 1М
тастер, за 2М
испорука, постављање и повезивање сигналне
лампице 220V
испорука и постављање маске (слепог модула)

Набавка испорука и монтажа назидне
водозаптивене инсталационе кутије, димензија :

5.

100 mm x100 mm
190 mm x150 mm
240 mm x190 mm

VI УНУТРАШЊА РАСВЕТА
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Набавка, испорука, монтажа,повезивање унутрашњих
светиљки. Позиција обухвата: пренос алата и
материјала размеравање и обележавање места,
постављања, ситног материјала и прибора за монтажу и
учвршћивање, бушење рупа и постављање типлова,
постављање и учвршћење светиљки, повезивање и израда
спојева клемом или везом, испитивање и пуштање у рад.
Подразумева се комплетно постављање и повезивање
светиљки са флуо или компакт-флуо изворима,
стартерима и предспојним уређајима.
Напомена: уградне светиљке се постављају и
учвршћују у већ припремљене отворе помоћу
прибора за монтажу у спуштени плафон.

1.
2.

3.

Испорука постављање и
светиљки, 1 х 8 W, IP 40.

повезивање

противпаничних

Испорука постављање и повезивање противпаничних
светиљки са двостраним вертикалним дифузором, 1х8W,
IP40.
Испорука постављање и повезивање противпаничних
светиљки, 1х18W, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне
услове), за монтажу до висине 6m.
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ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

ком
ком
ком

1
1
1

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

Испорука, постављање и повазивање надградних флуо
светиљки, IP65 (за влажне, запрашене и агресивне
услове), са транспарентним дифузором и електронском
предспојном справом:

4.

5.

1
2
1
2
2

х
х
х
х
х

18W
18W
36W
36W
58W

Испорука, постављање и повазивање флуо светиљки за
уградњу у спуштени плафон, димензија 600х600mm, IP20
(за суве просторије), са алуминујумским параболичним
растером и електронском предспојном справом:
4 х 18W
4 х 36W
2 х 58W
Испорука, постављање и повазивање флуо светиљки за
постављање на подлогу (плафон или зид), IP20
(за суве просторије), са метализираним растером и
електронском предспојном справом:

6.

4
1
2
2

х
х
х
х

18W
36W
36W
58W
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7.

8.

9.

10.

11.

Испорука и монтажа прибора за вешање светиљки о
таваницу (сајла, ланац, цеви или сл.), извршити подешавање
прибора, учвршћивање светиљки и израду свих потребних
веза.
Испорука, постављање и повазивање светиљки са
компакт-флуо изворима, округлих Ø220mm, за уградњу у
спуштени плафон, IP20 (за суве просторије), са
метализираним растером:
2 х 18W
2 х 26W
Испорука, постављање и повазивање надградних,
"бродских" светиљки, IP65 (за влажне, запрешене или
агресивне услове), са транспарентним заштитним стаклом
и металним кавезом и инкадесцентним извором светлости:
100W
150W
Испорука, постављање и повазивање надградних,
зидних светиљки, IP44, са инкадесцентним извором 60W
или 100W и дифузором од транспарентног или мат стакла
у облику:
кугле
квадрата
Испорука, постављање и повазивање светиљки са ЛЕД
извором светлости:
надградни панел са опалним дифузором, 600 x 600 mm, са
ЛЕД изворима 4x8W,
уградни панел са опалним дифузором, 600 x 600 mm, са
ЛЕД изворима 4 x 8 W,
надградна, плафонска или зидна, IP 20, кружног облика
Ø 170 mm са ЛЕД извором 10.5 W
надградна, IP 20, кружног облика Ø 225 mm, са заштитним
стаклом, са ЛЕД извором 15.6 W,
уградна, плафонска или зидна, IP 20, кружног облика
Ø 170 mm са ЛЕД извором 10.5 W
уградна, IP 20, кружног облика Ø 225 mm, са заштитним
стаклом, са ЛЕД извором 15.6 W,
надградна водозаптивена ИП 41, кружног облика Ø 225
mm, са заштитним стаклом, са ЛЕД извором 15.6 W,
надградна, IP 20, квадратна са
заштитним стаклом
170x170 mm, 10.9W, 1200lm
225x225 mm, 22W, 1700lm
300x300 mm, 22W
уградна, IP 20, квадратна са
заштитним стаклом
170x170 mm, 10.9W, 1200lm
225x225 mm, 22W, 1700lm
300x300 mm, 22W
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надградна водозаптивена, дужине 1200mm, са ЛЕД
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извором 36W,
лед рефлектор за споњну монтажу, 30 W, 220 V
лед рефлектор за споњну монтажу, 50 W, 220 V
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бетонска погача
носач траке
носач траке за слеме
носач траке за цреп
стезаљка за олук
стезаљка за сливник
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обујмица за цев
мех. заштита на мет. кон.
громобранска хватаљка
кутија за мерни спој
укрсни комад
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прикључак за металне масе
цевни уземљивач Ø2"
FeZn 20х3mm по равном крову
FeZn 20х3mm по косом крову
FeZn 25х4mm у рову
FeZn 25х4mm на зиду
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VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ

1.

2.

Израда спојева механичких и галванских са цевима,
плочастим уземљивачима, након њиховог постављања у
земљу. Испорука и уградња у зид од опеке, бетона,
пластичне инсталационе кутије за изједначење потенцијала
са уграђеном сабирноцом. Израда веза са металним масама,
употребом бакарних обујмица са завртњима, постављање
проводника Р 4,6 mm² за изједначење потенцијала са
спајањем на сабирницу у инсталaционој кутији за
изједначење потенцијала

FeZn 20х3mm на зиду
израда спојева FeZn траке са металном конструкцијом
израда спојева FeZn траке са лименом површином
шина за изједначење потенцијала у зиду
кутије за изједначење потенцијала у зиду
израда споја FeZn 25х4 са шином за изједначење пот.
обујмица од FeZn 25х4 Ø2" са две рупе Ø8mm
проводник типа PP00
1х4mm²
1х6mm²
1х16m ²
1х25mm²
израда спојева FeZn траке са стубом спољашње расвете
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Напомена: Наручилац у тренутку сачињавања конкурсне документације не може са
сигурношћу знати које ће услуге бити неопходне да се изведу и која опрема и у којим
количинама ће се уградити, па су количине према предметним услугама и опрема дати
јединично, а Извођач ће наплатити услуге и опрему у складу са стварно изведеним стањем.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) да располаже неопходним кадровским капацитетом за извршење
предметних радова, што подразумева да има радно ангажоване раднике на
следећим пословима ( у радном односу или на неки други начин у складу
са Законом о раду ангажован )
- 2 одговорна извођача радова дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом
ИКС 450
- 10 радника радника, најмање ссс електро струке од којих најмање један радник са
лиценцом сертификованог термографичара.
1.3. 2) да располаже неопходним финансијским капацитетом за извршење
предметних радова, што подразумева да понуђач као и сви чланови групе
понуђача, односно подизвођачи нису били у блокади у последњих дванаест
месеци рачунајући од дана објављивања конкурса за предметну јавну набавку.
1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.
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1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
2) Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама се доказује
на следећи начин :
1. Као доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач
доставља попуњен, потписан и оверен Образац кадровског капацитета који је
саставни део конкурсне документације ( Образац X.),
- Копије образаца М-3А или М-А за свако наведено радно ангажовано лице са
списка које ће бити ангажовано на предметној јавној набавци или други
одговарајући образац који пружа доказ о пријави /одјави на обавезно социјално
осигурање.
- Копија лиценце сертификованог термографичара.
- Копија лиценце број 450 – одговорни извођач радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона ( 2 одговорна извођача ) и Потврда ИКС.
2. Као доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом понуђач
доставља потврду НБС о броју дана ликвидности.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача је дат у поглављу
IVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуге – Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика
средње железничке школе ЈНМВ број 03/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
Место: _____________
Датум: _____________

Понуђач:
М.П.
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавкемале вредности услуге – Годишње одржавање електричне
инсталације Дома ученика средње железничке школе ЈНМВ ЈНМВ број 03/18, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место: _____________
Датум: _____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, телефон и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средње саобраћајне школе, Здравка Челара 14,
Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - услуге – Годишње
одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе, ЈНМВ
бр. 03/18- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 11 .06.2018.године до 11,00 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 11.06.2018.године у 11,30 часова у просторијима
Дома ученика средње железничке школе, Здравка Челара 14, Београд. Наручилац ће, по
пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:


IV Изјаву понуђача из главе IV одељaк 3 попуњена , потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности ( и изјаву подизвођача
уколико их има ) или доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона ( околико понуђач не достави изјаву )



VI Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача и оверен печатом



VII –Модел оквирног споразума и VII –1-Модел уговора, попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач
потврђује да прихвата услове из модела уговора




VIII Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица
Образац X – Кадровска оспособљеност понуђача



Докази уз Образац X



Потврду НБС о броју дана ликвидности
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Меница(соло-бланко) за озбиљност понуде и уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.



Образац меничног писма-овлашћења попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица

Понуђач је дужан да модел Уговора попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да је
сагласан са садржином уговора. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у моделу
уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом у % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ-а и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
3. ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована по партијама
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средње
железничке школе, Здравка Челара 14, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Годишње одржавање електричне инсталације
Дома ученика средње железничке школе, ЈНМВ бр. 03/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку услуге – Годишње одржавање електричне
инсталације Дома ученика средње железничке школе, ЈНМВ бр. 03/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Годишнје одржавање електричне инсталације
Дома ученика средње железничке школе, ЈНМВ бр. 03/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Годишње одржавање електричне
инсталације Дома ученика средње железничке школе, ЈНМВ бр. 03/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о :
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун – ситуације,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова ( Образац изјаве из поглавља IV одељак 3 )
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Најкраћи рок плаћања: од пријема рачуна ( ситуације ) је 7 дана а најдужи 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно изведеним
предметним услугама, а највише до укупне уговорене вредности.
Предвиђен је следећи начин плаћања :
- аванс није дозвољен
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-

целокупна уговорена вредност ће се уплатити по пријему Записника о
извршеним услугама у назначеном року

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на извршене радове :
 минимално 2 године од дана примопредаје радова/услуга
Гаранција за испоручену опрему и материјале :
 према гаранцији испоручилаца
9.3. Захтев у погледу рока извршења радова
Рок за извршење радова не може бити дужи 20 дана од дана увођења у посао.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.
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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим
пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10
% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана
јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише Уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење услуге у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним
недостатком понуде.
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II ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ и ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ
РОКУ понуђач на дан закључења уговора доставља наручиоцу:
У случају доделе уговор, понуђач је дужан да до закључења уговора достави :
1. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање Извођача, са печатом Извођача уз коју се
доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10 % од
динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне
обавезе са роком важности 30 дана дужим од рока за извршење уговорне обавезе.
2. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање Извођача, са печатом Извођача уз коју се
доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10 % од
динарске вредности уговора без ПДВ за отклањање недостатака у гарантном
року са роком важности у трајању гарантног рока, односно 2 године од рока за
извршење уговорне обавезе .
Извођач је, обавезан да уз менице достави :
- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање
и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење)
- фотокопију Картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање
налога за пренос средстава
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
извођача )
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Менице ће на писани захтев бити враћене Извођачу услуге након истека рокова важности
појединих меница.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди , одбије давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди , чува као
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пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до
отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже
назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу ,
поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити
стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одоговара за поверљивост података који
нису означени на наведни начин.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail : jnabavke@domucenika.com тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/18 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Захтев за додатним информацијијама упућене електронском поштом на маил адресу
наручиоца примају се радним данима до 15,00 часова. Уколико захтев за додатним
информацијама стигне после 15,00 часова у току једног дана, сматраће се да је захтев
примљен наредног дана у 7,00 часова. Уколико је захтев за додатним информацијама упућен
електронском поштом на маил наручиоца викендом (суботом или недељом) сматраће се да
је примљен у први понедељак после викенда када је послат у 7,00 часова.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде није
дозвољено телефоном.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV
одељак 3.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене
понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,030 до 15,00 часова) или поштом са
повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату
прописане таксе у смислу члана 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12 i 68/15). Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 i 68/15) прихватиће се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју (позив на број ) и јасно назначен број јавне
набавке ( /2018) за коју се предметни захтев подноси;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од
8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач је дужан да исти врати наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана пријема, са
предвиђеним средством финансијског обезбеђења и осталом пратећом документацијом.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Годишње
одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе , ЈНМВ број
03/18.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ : ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Ред
бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед
ме
ре

Кол.

Једин.
цена без
пдв-а

Укупно
без пдв-а

I ИСПИТИВАЊЕ ИСТАЛАЦИЈА

1.

2.

Преглед и испитивање комплетне електричне
инсталације у објектима Дома ученика средње
саобраћајне школе са израдом стручног ком
извештаја и предлогом техничког решења за
отклањање евентуалних недостатака
Преглед
и
испитивање
громобранске
инсталације у објектима Дома ученика средње
саораћајне школе са израдом стручног
извештаја и предлогом техничког решења за ком
отклањање евентуалних недостатака на
громобранској инсталацији.

4

4

УКУПНО I ИСПИТИВАЊЕ ИСТАЛАЦИЈА
II ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ КАНАЛИ И НОСАЧИ КАБЛОВА
1.

Набавка испорука и монтажа у зиду и на зиду
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пластичних ребрастих ребрастих
инсталационих цеви за ел. инсталације .
ПВЦ цеви Ø 13,5 mm
ПВЦ цеви Ø 23 mm
ПВЦ цеви Ø 29 mm
ПВЦ цеви Ø 48 mm

m
m
m

1
1
1

m

1

Набавка испорука и монтажа ПВЦ канала, постављање
и учвршћивање на зид :

2.

3.

ПВЦ канал са поклоп. дим. 18mm х18mm

m

1

ПВЦ канал са поклоп. дим. 40mm х 40mm

m

1

ПВЦ канал са поклоп. дим. 60mm х 40mm

m

1

Набавка испорука и монтажа носача
каблова - ПНК регала са поклопцем и
прибором за ношење :
ПНК регал 50 mm
ПНК регал 100 mm
ПНК регал 200 mm
ПНК регал 300 mm

m
m
m
m

1
1
1
1

УКУПНО II ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ КАНАЛИ И НОСАЧИ КАБЛОВА
III ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ
Набавка, испорука и полагање каблова сличних
типу РР кроз инсталационе цеви, у подне или
зидне канале и каналне кутије, на одстојним
обујмицама, у зиду са дубљењем зидова
(израдом жлебова), на носаче каблова (регале).

1.

2.

РР 4х95mm²
РР 4х70mm²
РР 4х50mm²
РР 4х35mm²
PP 4x25 mm²
РР-Y 5х16mm²
РР-Y 5х10mm²
PP-Y 5x6 mm²
PP-Y 5x4 mm²
РР-Y 5х2,5mm²
РР-Y 3х2,5mm²
РР-Y 5х1,5mm²
РР-Y 3х1,5mm²
Набавка
испорука
полагање
каблова
сличних типу NHXHX, исто као за PP
NHXHX 5х16mm²

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m
m
m

1
1
1
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NHXHX
NHXHX
NHXHX
NHXHX

5х10mm²
5х6mm²
5х4mm²
5х2,5mm²

NHXHX 3х2,5mm²
NHXHX 5х1,5mm²
NHXHX 3х1,5mm²

m
m

1
1

m
m
m

1
1
1

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m
m
m
m

1
1
1
1

Набавка испорука и монтажа кабловских
спојница и завршница, за унутрашњу
монтажу 1кV, комплет са потребним
прибором и материјалом за монтажу.
Увлачење кабла, намештање и израда свих
потребних веза и спојева.

3.

4.

5.

РР00 (NHXHX) 4х95mm²
РР00 (NHXHX) 4х70mm²
РР00 (NHXHX) 4х50mm²
РР00 (NHXHX) 4х35mm²
PP00 (NHXHX) 4x25 mm²
РР00 (NHXHX) 5х16mm²
РР00 (NHXHX) 5х10mm²
РР00 (NHXHX) 5х6(4)mm²
X00/O-A/Fe 3x70+50/8
X00/O-A/Fe 3x35+50/8
X00/O-A 4x16
X00/O-A 2x16
Набавка испорука и развлачење - полагање
самоносивог
кабловског снопа (СКС-а) на већ постављену
опрему за
вешање и ношење ваздушних водова и
каблова, са спајањем на опрему.
X00/O-A/Fe 3x70+50/8 mm²
X00/O-A/Fe 3x35+50/8 mm²
X00/O-A 4x16 mm²
X00/O-A 2x16 mm²

Набавка испорука и монтажа изоловане
водозаптивене прикључне стезаљке 16-70 ком
mm, за прикључак ваздушног вода.

1

УКУПНО III ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ
IV РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ
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1.

2.

3.

Набавка, испорука и монтажа металног
разводног ормана.
Орман је назидни, израђен од декапираног
лима, степена
заштите IP 44, заштићен технологијом
пластификације са
уграђеним шинским разводом (за L1, L2, L3,
N i PE вод),
изолаторима, уводницама, завртњима и
другим ситним
материјалом за монтажу и шемирањем).
500 mm х 400 mm х 200 mm
700 mm х 500 mm х 200 mm
1000 mm х 800 х 300 mm
Набавка, испорука и монтажа металног
ормана
за
аутоматску
компензацију
реактивне енергије. Орман садржи следећу
опрему:
- главни прекидач
- трофазне кондензаторске батерије
- високоучинске осигураче за заштиту
кондензаторских
батерија
- микро процесорски регулатор
све комплет повезано и пуштено у
исправан рад
цена је дата на бази инсталисане
снаге 25 kwar
( обрачун за орман различите снаге се врши
сразмерно инсталисаној снази )
Набавка, испорука и монтажа
металног
ормана за компензацију реактивне енергије,
потребних
димензија
и
снаге
кондензаторских батерија 25 kwar.

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

Набавка, испорука и монтажа пластичне
станске разводне табле са

4.

12 модула
24 модула
36 модула
Набавка, испорука и монтажа опреме у
разводни орман
гребенаста склопка, положај 0-1 или 1-0-2

5.

16 А (једнополна)
25 А (једнополна)
25 А (трополна)
40 А (трополна)
63 А (трополна)
100 А (трополна)
нисконапонски трополни аутоматски
прекидач сличан типу АC
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100 А
160 А
250 А
400 А
630 А
једнополни аутоматски прекидач
до 40А
до 100А
основа за топљиве осигураче
до 25 А
до 63 А
уметак топљивих осигурача
до 25 А
до 63 А
основа нисконапонских ножастих
високоучинских осигурача, према типу
основе и номиналној струји :
NV00/I
NV160/I
NV250/I
NV400/I
уметак нисконапонских ножастих
високоучинских осигурача, према типу
основе и номиналној струји:
NV00 - до125A/I
NV160 - до 160/I
NV250 - до 250А/I
NV400 - до 400А/I
склопник - контактор или биметални реле
склопника - 16 А
склопника - 40 А
биметалних релеја 16 А
биметалних релеја 40 А
заштитни и мерни струјни трансформатор
100/5 А/А
200/5 А/А
бројила и мерни инструменти
монофазно бројило са даљинским
очитавањем
трофазно бројило 10-63 А са даљинским
очитавањем
уклопни часовник ТПЦ
полу индиректна мерна група са
"ГПРС"-ом са даљинским очитавањем и
управљањем
амперметар
волтметар
остала опрема :
ЗУДС 40/(25)А/0,5-0,03 s

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

ком
ком
ком
ком

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ком
1
ком
ком
ком

1
1
1
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временски релеj
испорука, постављање и повезивање
сигналних лампица
набавка испорука и монтажа натписних
плочица од два слоја пластичне масе.

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

УКУПНО IV РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ
V ПРЕКИДАЧИ УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО
Набавка, испорука и монтажа утичница
монофазна, на зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

ком

1

ком

1

трофазна, на зиду, 10/16A, 380V, силум.

ком

1

телефонска, на зиду, ПВЦ

ком

1

монофазна, у зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

дупла, моноф. у зиду, 10/16A, 220V, ПВЦ

ком

1

трофазна, у зиду, 10/16A, 380V, ПВЦ

ком

1

телефонска, у зиду

ком

1

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

трофазна, на зиду, 10/16A, 380V, ПВЦ
монофазна, на зиду, 10/16A, 220V, силум.

1.

2.

Набавка, испорука и монтажа
Инсталационих прекидача на зиду, ПВЦ.
обичан 10/16A, 220V
наизменични 10/16A, 380V
серијски 10/16A, 220V
унакрсни 10/16A, 380V
обичан
10/16A,
220V,
силумински
наизменични 10/16A, 380V,
силумински
серијски
10/16A,
220V,
силумински
унакрсни
10/16A,
380V,
силумински
Набавка, испорука и монтажа
Инсталационог прекидача у зиду.

3.

обичан 10/16A, 220V
наизменични 10/16A, 380V
серијски 10/16A, 220V
унакрсни 10/16A, 380V
тастер 10A, 380V
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Набавка, испорука и монтажа модуларне
опреме у зиду, сличне типу "Vimar" или
"Legrand".
Набавка испорука, монтажа и постављање комплета
који чине уградна кутија, носач и оквир за: ком
1
2 модула
4 модула
6 модула
испорука, постављање и повезивање
монофазне "шуко" утичнице (2М), за 16А

4.

испорука, постављање и повезивање
прекидача, за 10/16А:
обичан, за 1М
обичан, за 2М
наизменични, за 1М
наизменични, за 2М
унакрснини, за 1М
унакрснини, за 2М
тастер, за 1М
тастер, за 2М
испорука, постављање и повезивање
сигналне лампице 220V
испорука и постављање маске
(слепог модула)

ком
ком

1
1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

Набавка испорука и монтажа назидне
водозаптивене инсталац. кутије, димензија :

5.

100 mm x100 mm
190 mm x150 mm
240 mm x190 mm

УКУПНО V ПРЕКИДАЧИ УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО
VI УНУТРАШЊА РАСВЕТА
Набавка, испорука, монтажа,повезивање
Унутрашњих светиљки. Позиција обухвата:
пренос алата и материјала размеравање и
обележавање места, постављања, ситног
материјала и прибора за монтажу и
учвршћивање, бушење рупа и постављање
типлова, постављање и учвршћење
светиљки, повезивање и израда спојева
клемом или везом, испитивање и пуштање
у рад.
Подразумева се комплетно постављање и
Повезивање светиљки са флуо или компакт
-флуо изворима,стартерима и предспојним
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уређајима.
Напомена: уградне светиљке се постављају
и учвршћују у већ припремљене отворе
помоћу прибора за монтажу у спуштени
плафон.

1.

Испорука
постављање
и
повезивање
противпаничних светиљки, 1 х 8 W, IP 40.

ком

1

2.

Испорука
постављање
и
повезивање
противпаничних светиљки са двостраним
вертикалним дифузором, 1х8W, IP40.

ком

1

3.

Испорука
постављање
и
повезивање
противпаничних светиљки, 1х18W, IP65 (за
влажне, запрашене и агресивне услове), за
монтажу до висине 6m.

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

ком
ком
ком

1
1
1

Испорука, постављање и повазивање
надградних флуо светиљки, IP65
(за влажне, запрашене и агресивне
услове), са транспарентним дифузором и
електронском предспојном справом:

4.

5.

1
2
1
2
2

х
х
х
х
х

18W
18W
36W
36W
58W

Испорука, постављање и повазивање флуо
светиљки за уградњу у спуштени плафон,
димензија 600х600mm, IP20 (за суве
просторије), са алуминујумским
параболичним растером и електронском
предспојном справом:
4 х 18W
4 х 36W
2 х 58W

Испорука, постављање и повазивање флуо
светиљки за постављање на подлогу
(плафон или зид), IP20 (за суве просторије), са метализираним растером и
електронском предспојном справом:

6.

4
1
2
2

х
х
х
х

18W
36W
36W
58W

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
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7.

Испорука и монтажа прибора за вешање
светиљки о таваницу (сајла, ланац, цеви или
сл.),
извршити
подешавање
прибора,
учвршћивање светиљки и израду свих
потребних веза.

8.

Испорука, постављање и повазивање
светиљки са компакт-флуо изворима,
округлих Ø220mm, за уградњу у спуштени
плафон, IP20 (за суве просторије), са
метализираним растером:
2 х 18W
2 х 26W

9.

10

ком

1

ком
ком

1
1

100W

ком

1

150W

ком

1

Испорука, постављање и повазивање
Надградних зидних светиљки, IP44, са
инкадесцентним извором 60W или 100W и
дифузором од транспарентног или мат
стакла у облику:
кугле
квадрата

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Испорука, постављање и повазивање
надградних, "бродских" светиљки, IP65
(за влажне, запрешене или агресивне
услове), са транспарентним заштитним
стаклом и металним кавезом и
инкадесцентним извором светлости:

Испорука, постављање и повазивање
светиљки са ЛЕД извором светлости:

11

надградни панел са опалним дифузором,
600 x 600 mm, са ЛЕД изворима 4x8W,
уградни панел са опалним дифузором,
600 x 600 mm, са ЛЕД изворима 4 x 8 W,
надградна, плафонска или зидна, IP 20,
кружног облика Ø 170 mm са ЛЕД
извором 10.5 W
надградна, IP 20, кружног облика Ø 225
mm, са стаклом, са ЛЕД извором 15.6 W,
уградна, плафонска или зидна, IP 20,
кружног облика Ø 170 mm са ЛЕД
извором 10.5 W
уградна, IP 20, кружног облика Ø 225 mm,
са стаклом, са ЛЕД извором 15.6 W,
надградна водозаптивена IP 41, кружног
облика Ø 225 mm, са заштитним стаклом,
са ЛЕД извором 15.6 W,
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надградна, IP 20, квадратна са
заштитним стаклом
170x170 mm, 10.9W, 1200lm
225x225 mm, 22W, 1700lm
300x300 mm, 22W

ком
ком
ком

1
1
1

уградна, IP 20, квадратна са
заштитним стаклом
170x170 mm, 10.9W, 1200lm
225x225 mm, 22W, 1700lm
300x300 mm, 22W

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком

1

ком

1

надградна водозаптивена, дужине 1200
mm, са ЛЕД извором 36W,
лед рефлектор за споњну монтажу, 30 W,
220 V
лед рефлектор за споњну монтажу, 50 W,
220 V

УКУПНО VI УНУТРАШЊА РАСВЕТА
VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ

1.

2.

Израда спојева механичких и галванских са
цевима, плочастим уземљивачима, након
њиховог постављања у земљу. Испорука и
уградња у зид од опеке, бетона, пластичне
инсталационе
кутије
за
изједначење
потенцијала са уграђеном сабирноцом.
Израда веза са металним масама, употребом
бакарних
обујмица
са
завртњима,
постављање проводника Р 4,6 mm² за
изједначење потенцијала са спајањем на
сабирницу у инсталaционој кутији за
изједначење потенцијала
бетонска погача
носач траке
носач траке за слеме
носач траке за цреп
стезаљка за олук
стезаљка за сливник
обујмица за цев
мех. заштита на мет. кон.
громобранска хватаљка
кутија за мерни спој
укрсни комад
прикључак за металне масе
цевни уземљивач Ø2"
FeZn 20х3mm по равном крову
FeZn 20х3mm по косом крову
FeZn 25х4mm у рову
FeZn 25х4mm на зиду
FeZn 20х3mm на зиду

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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израда спојева FeZn траке са металном
конструкцијом
израда спојева FeZn траке са лименом
површином
шина за изједначење потенцијала у зиду
кутије за изједначење потенцијала у зиду
израда споја FeZn 25х4 са шином за
изједначење потeнцијала
обујмица од FeZn 25х4 mm Ø2" са две
рупе Ø8 mm
проводник типа PP00
1х4mm²
1х6mm²
1х16mm²
1х25mm²
израда спојева FeZn траке са стубом
спољашње расвете

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком

1

m
m
m
m

1
1
1
1

ком

1

УКУПНО VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I ИСПИТИВАЊЕ ИСТАЛАЦИЈА
II ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ КАНАЛИ И НОСАЧИ КАБЛОВА
III ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ
IV РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ
V ПРЕКИДАЧИ УТИЧНИЦЕ И СЛИЧНО
VI УНУТРАШЊА РАСВЕТА
VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉЕЊЕ
УКУПНО
ПДВ 20 %
У К У П Н О са ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

___________________

________________________

Подизвођач

Подизвођач
М. П.

_________________________

М. П.
_________________________
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Рок важења понуде:_______дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).
Рок извршења услуге: по налогу Наручиоца, у времену и терминима које одреди
Наручилац.

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.
Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.
Напомена:
Наручилац у тренутку сачињавања конкурсне документације не може са сигурношћу знати
које ће услуге бити неопходне да се изведу и која опрема и у којим количинама ће се
уградити, па су количине према предметним услугама и опрема дати јединично, а Извођач
ће наплатити услуге и опрему у складу са стварно изведеним стањем.
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
– ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Закључен између:
1. Наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ, са седиштем у Београду, улица
Здравка Челара бр.14, ПИБ:101879558, Матични број: 07077718,Број рачуна: 840-612661-04 и 840612667-83 Назив банке: Управа за трезор, кога заступа в.д.директора Саша Роквић (у даљем
тексту: Наручилац)
и
2.Понуђач:________________________________________________________________
са седиштем у _____________________, улица _______________________________,
ПИБ:____________________, Матични број: ___________________
Број рачуна: __________________________, Назив банке:________________________,
Телефон:__________________, Телефакс: _______________________
кога заступа __________________________________________
(у даљем тексту: Пружалац услуге),
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Основ уговора:
ЈН Број: ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18
Број и датум одлуке о додели оквирног споразума: _______ од ___.___.2018. године (уписује
Наручилац).
Понуда изабраног понуђача _______ од ___.___.2018. године (код Наручиоца)
односно бр. _______ од ___.___.2018. године (код Пружаоца услуге).
Члан 1.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и
68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга број ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18– Годишње
одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе, са циљем закључења
оквирног споразума са једним понуђачем на период важења од 2 (две) године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број: _______________ (уписује
Наручилац), у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Пружаоца
услуга;
-да је Пружалац услуга у својству понуђача доставио Понуду бр_________ од _____________. године
(уписује Пружалац услуга), која чини саставни део овог оквирног споразума;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључење уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет овог споразума је пружање услуге- Годишње одржавање електричне инсталације
Дома ученика средње железничке школе – чија је спецификација садржана у конкурсној
документацији јавне набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-03/18.
Пружалац услуге се обавезује да ће применити најквалитетније препарате, као и да неће
угрозити здравље људи нити еколошки нарушити животну средину.
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Члан 3.
Пружалац услуге се обавезује да услуге које су предмет овог споразума буде извршена у
Складу са захтевом Наручиоца и на начин који уговорне стране споразумно утврде у објекту Дома
ученика.
Пружалац услуге се обавезује да услуге из понуде наведене у члану 2. овог споразума, врши
у периоду, времену и терминима које одреди Наручилац и то на адреси Наручиоца и по налогу
Наручиоца .
Пружалац услуга је дужан да 24 (двадесетчетири) часа пре извршења услуга, обавести
Наручиоца о планираним активностима (термини, локација, број извршилаца и сл.).
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 4.
Овај оквирни споразум закључује се на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања. Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац приступа закључењу
појединачних уговора, са роком важења од највише годину дана и то у моменту настанка потребе за
предметним услугама.
Члан 5.
Појединачни уговор ће се закључити на основу услова предвиђених овим оквирним
споразумом и понуде из чл. 1. овог споразума достављене у поступку јавне набавке за закључење
Оквирног споразума.
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба за предметним услугама,
Наручилац ће доставити Пружалацу услуге текст Уговора о јавној набавци у циљу закључења.
Пружалац услуга је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен Оквирни
споразум/Уговор о јавној набавци, у року од максимално 5 (пет) дана од дана достављања. При
закључењу појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Уколико Пружалац услуге у наведеном року не достави потписан и оверен Оквирни
споразум/Уговор о јавној набавци, сматраће се да је одбио да закључи Оквирни споразум/Уговор о
јавној набавци, након чега ће Наручилац активирати средство финансијског обезбеђења.
Члан 6.
Укупна вредност Оквирног споразума, на основу утврђених оквирних количина услуга
предметне набавке и јединичних цена из усвојене понуде понуђача, не може прећи износ
процењене вредности набавке за период трајања Оквирног споразума 24 (двадесетчетири) месеца
у износу од _________________динара без урачунатог ПДВ-а (уписује Наручилац)

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Плаћање за извршене услуге вршиће се на основу достављене фактуре Пружалаца услуге и
то према потребама Наручиоца.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ову намену у наредној буџетској години.
Члан 8.
Пружалац услуге за извршену услугу испоставља фактуру Наручиоцу, обједињено за
извршене услуге.
Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној услузи у року од 45 дана- дана, а који је
одређен у прихваћеној понуди Добављача и то на текући рачун који ће Пружалац услуге назначити
Наручиоцу у самој фактури.
Средства за реализацију појединачних уговора, који ће се закључити на основу овог
оквирног споразума у 2018. години, обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину (Финансијским
планом за 2018. годину).
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За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно
финансијски план за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити
од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно финансијски план
за 2020. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручиоца.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Наручилац задржава право да ако Пружалац услуга не испуни обавезе преузете овим
споразумом наплати меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у
гарантном рок (две године)коју Пружалац услуге доставља најкасније на дан закључивања уговора.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 (тридесет) дана дужим од
истека рока за извршење уговорене обавезе.
Уз меницу и менично овлашћење Пружалац услуга доставља и картон депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и
потврду о њеној регистрацији код пословне банке Пружаоца услуга.
Члан 10.
У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни
рок од 30 (тридесет) дана.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико
исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
Наручилац има право и на једнострани раскид закљученог оквирног споразума, уз раскидни
рок од 30 дана, у случају објективних и непредвиђених околности који га онемогућавају да реализује
исти у целости, односно због објективних немогућности закључења предвиђених појединачних
уговора.
Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између
Пружалаца услуге и Наручиоца.
Члан 11.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три)
припадају свакој страни у Оквирном споразуму.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
_______________________

НАРУЧИЛАЦ
м.п.

м.п _________________________

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава оквирни споразум чиме потврђује да прихвата
елементе оквирног споразума.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга ДУСЖШ-ЈНМВ-03/17 –
Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње железничке школе
страна 42/51

VII-1 МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – ГОДИШЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Закључен између:
Дома ученика средње железззничке школе, Здравка Челара 14, Београд, ПИБ 101879558,
Матични број 07077718, коју заступа в.д.директора Саша Роквић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Извођач)
Извођач је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови ( прецртати уколико је понуђач
поднео понуду самостално ) :
1. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
2. . ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:........... ............... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
Извођач је део испоруке поверио подизвођачу ( прецртати уколико понуђач или група понуђача нису поднели
понуду са подизвођачем ) :
1. . ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
2. . ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују :
да је Наручилац на основу члана 39.и 40. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале врености за набавку
услуге –Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње
железничке школе ЈНМВ бр. 0 3/ 18,
- да је Извођач доставио понуду број __________од ____________2018. године
која је код Наручиоца заведена под бројем __________ од ____________ 2018.
године
- да понуда Извођача у потпуности одговара захтевима и условима које је
Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничкој специикацији
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-

да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу
извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора Извођачу за
предметну набавку број ________ дана ______ 2018.године.( попуњава
Наручилац )
Члан 2.

Овим Уговором Наручилац уступа, а Извођач прихвата да за Наручиоца изведе
услугу годишњег одржавања електричне инсталације Дома ученика средње железничке
школе.
Извођач се обавезује да услугу из предходног става изведе у свему према усвојеној
понуди Извођача број ___________ од ___________ 2018.године, заведеној код Наручиоца
под бројем ____________од ____________2018. године, упутствима Надзорног органа, као и
да употребљава материјал и опрему која одговара инвестиционо – техничкој документацији.
Услуге из става 1 овог члана Извођач ће у целости урадити од свог материјала и уз
ангажовање своје радне снаге, коопераната, механизације и транспорта.
Вредност радова
Члан 3.
Вредност услуга из члана 2. овог уговора износи _________________________
(словима____________________________________________________________динара
___________________________________________________________________),
што
укупно, са обрачунатим ПДВ – ом од 20% у износи ______________________ динара,
(словима____________________________________________________________динара
___________________________________________________________________),а
износ
обрачунатог
ПДВ-а
је:
______________________
динара,
(словима____________________________________________________________динара
___________________________________________________________________)
Коначна вредност услуга из става 1 овог члана утврдиће се на основу стварно изведених
услуга, признатих кроз оверене Записнике о изведеним предметним услугама, а на основу
јединичних цена из Понуде Извођача.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да вредност изведених услуга исплаћује Извођачу на основу
стварно изведених услуга, признатих кроз оверене Записнике о изведеним предметним
услугама, у року од 7 до 45 дана од дана испостављања ситуације, тј.изведене услуге.
Средства обезбеђења
Члан 5.
Извођач је дужан да приликом закључења Уговора, Наручиоцу достави средства
финансијског обезбеђења и то :
Бланко соло меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену, са
меничним овлашћењем, за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности Уговора
без обрачунатог ПДВ-а.
У случају да Извођач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором, Наручилац задржава право да уновчи меницу за добро извршење посла.
Наручилац се обавезује да меницу за добро извршење посла врати Извођачу на писани
захтев Извођача, у року од 30 дана након извршења свих уговорних обавеза
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Након извршења свих уговорних обавеза и почетка трајања гарантног рока Извођач је
дужан да Наручиоцу достави :
Бланко соло меницу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену, са
меничним овлашћењем, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10 % од
вредности Уговора без обрачунатог ПДВ-а.
У случају да Извођач не извршава своје уговорне обавезе, односно да се на позив
Наручиоца не одазове да отклони недостатке у току трајања гарантног рока, Наручилац
задржава право да уновчи меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац се обавезује да меницу за отклањање недостатака у гарантном року врати
Извођачу на писани захтев Извођача, након истека гарантног рока.
Извођач је, обавезан да уз менице достави :
- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање
и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење)
- фотокопију Картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање
налога за пренос средстава
- фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
извођача )
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Рок за извођење и квалитет
Члан 6.
Извођач се обавезује да услуге из предмета овог Уговора изведе у року од 20 календарских
дана од увођења у посао наручиоца за сваку интервенцију.
Увођење Извођача у посао се констатује кроз Записник о изведеним услугама.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Извођач својом кривицом не изведе радове у
уговореном року, дужан је, да на име уговорне казне Наручиоцу плати пенале у висини од 2
промила за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности радова.
Члан 8.
Извођач је обавезан да уговорене услуге изведе квалитетно, према важећим техничким
прописима, стандардима и нормама и са квалитетним материјалима и опремом.
Извођач је дужан да након извођења уговорених услуга уредно састави и опише изведене
услуге које ће оверавати представник Наручиоца, у року од три дана од дана њеног
испостављања.
Наручилац је овлашћен да преко свог представника контролише квалитет материјала и
опреме, да врши контролу и надзор над извођењем услуга и да Извођачу даје упутства,
како у погледу квалитета, тако и у погледу динамике извођења услуге.
Примопредаја и гарантни рок
Члан 9
Наручилац и Извођач су сагласни да заједничка комисија изврши контролу изведених
услуга о чему ће се сачинити Записник.
Уколико Комисија за примопредају изведених услуга установи недостатке који су
резултат лоше изведених услуга, Извођач је дужан да недостатке отклони у року који
одреди Комисија без икакве надокнаде.
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Уколико Извођач ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке из предходног
става, Наручилац задржава право да, о трошку Извођача, извођење уговорених услуга
уступи другом извођачу.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене услуге износи 2 (две) године рачунајући од дана извршења
уговорних обавеза, односно извршене примопредаје услуга.
Извођач се обавезује да за уграђену опрему достави атесте и гаранције произвођача.
Извођач је дужан да одмах по позиву Наручиоца, без накнаде, отклони утврђене
недостатке настале у гарантном року.
Ступање уговора на снагу
Члан 11.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и
Извођач преда средство обезбеђења из члана 5. овог Уговора.
Раскид уговора
Члан 12
Наручилац може приступити једностраном раскиду уговора у следећим случајевима:
ако Извођач изјави да не може извршити уговорне обавезе,
ако Извођач не изводи услуге у складу са увојеном техничком документацијом и
поред претходног упозорења овлашћеног представника Наручоца,
ако Извођач услуге изводи ван стандарда, прописа и норматива,
ако се на основу актуелног пресека услуга установи да Извођач својом кривицом
касни више од 25 дана, а Извођач не предузме мере за убрзање услуга ни по писменом
упозорењу Наручиоца.
Извођач може раскинути уговор ако Наручилац неизвршавањем својих уговорних обавеза
доведе Извођача у ситуацију да овај не може извршавати своје обавезе из уговора.
Члан 13.
Уговорна страна која има намеру да раскине уговор, обавестиће писмено другу уговорну
страну о својим намерама, са остављеним примереним роком за отклањање разлога
раскида.
Раскид уговора може се сачинити искључиво у форми у којој је овај уговор закључен.
Члан 14.
У случају раскида овог уговора, сачиниће се окончана ситуација са пресеком стања,
дуговања и потраживања.
Уговорне стране се обавезују да неспорна потраживања по Записнику исплате у року од 15
дана од дана сачињавања истог.
Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора
решаваће надлежни Привредни суд.
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Завршне одредбе
Члан 16.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други важећи прописи за ову материју
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по 3( три) примерка.

ИЗВОЂАЧ
НАРУЧИЛАЦ
м.п.
---------------------------------

м.п.
--------------------------------
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале врдности услуга – годишње одржавање електричне инсталације Дома
ученика средње железничке школе ЈНМВ број 03/18, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX TРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме
понуде број ______________ од __________ 2018. године у поступку јавне набавке мале вредности
услуга ЈНМВ број 03/18.

Редни број

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС (у динарима)

1
2
3
4

УКУПНО : _______________________________________

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Списак неопходних лица која ће бити ангажована на извођењу предметних услуга
Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СТРУЧНА СПРЕМА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Понуђач мора да има следеће радно ангажоване раднике на пословима извршења
предметне набавке:
-

2 дипломирана електро инжењера са лиценцом ИКС број 450
10 радника ссс електро струке
Сертификовани термографичар са лиценцом

Као доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доставља
попуњен, потписан и оверен Образац кадровског капацитета која је саставни део
конкурсне документације (Образац 10.) и:
- копије образаца М-3А или М-А за свако наведено радно ангажовано лице са
списка које ће бити ангажовано на предметној јавној набавци или други
одговарајући образац који пружа доказ о пријави/одјави на обавезно социјално
осигурање
- копија лиценце 450 – одговорни извођач радова електроенергетских инсталација
ниског и средњег напона (2 одговорна извођача радова)
- копија потврде ИКС
- копија лиценце сертификованог термографичара
Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне заједнички.
Датум
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
м.п.

_________________________________
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XI

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО

На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_____________________________________________________________
Седиште: ______________________________________________________________
Матични број: ________________
ПИБ: ________________________
Текући рачун __________________________ код ______________________
Одговорно лице за заступање: ______________________________________
(унети одговарајуће податке дужника издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
- за корисника бланко соло менице КОРИСНИК: Дом ученика средње шелезничке школе - Београд, ул. Здравка Челара 14 (у
даљем тексту: Поверилац) ПИБ:101879558, Матични број: 07077718,Број рачуна: 840-612661-04 и
840-612667-83 Назив банке: Управа за трезор.

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије ___________________
(унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да предату меницу можете
попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за јавну набавку мале
вредности услуга -Годишње одржавање електричне инсталације Дома ученика средње
железничке школе ЈНМВ број 03/18, што номинално износи _______________________
динара (без ПДВ-а), а по основу гаранције за озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца
да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне да наплату по
основу овог меничног овлашћења изврши у вашу корист као повериоца на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
нашим рачунима нема или нема довољно средстава за наплату или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена, или оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Рок важења меничног овлашћења је до истека рока важности понуде.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један примерак
за Повериоца а један примерак за Дужника.

М.П.
_________________________
место и датум

Дужник – издавалац менице
________________________
потпис овлашћеног лица
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