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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац : Општина Бабушница – Председник , улица Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, матични број: 07172788,
шифра делатности: 8411.

Адреса:: улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница
Интернет страница www.babusnica.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак јавне набавка радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници.

На ову јавну набавку ће се примењивати :
- Закон о јавним набавкама
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)

3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

4. Предмет јавне набавке

Премет јавне набавке број 404-63/2018-1 је набавка радова -
реконструкција крова Дома културе у Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке:
45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски

радови .

5. Контакт

Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке,
телефон 010/ 385 112 локал 164, , е-маил milanpejcic@live.com

Рок за подношење понуда: 04. септембар 2018. до 11.00 часова
Отварање понуда 04. септембар 2018. у 12.00 часова у сали 2, на

првом спрату зграде општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Премет јавне набавке радова број 404-63/2018-1 је реконструкција
крова Дома културе у Бабушници у улици Живојина Николића Брке број 2.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски
радови.

Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-63-
1/2018-1 од 26.07.2018. год., покренут је поступак јавне набавке радова на
реконструкцији крова Дома културе у Бабушници , на основу Уговора о
суфинансирању пројекта општине Бабушница „Караван културе“ број 451-
04-87/2018-3 од 20.06.2018 између општине Бабушнице, као Корисника
средстава,  и Републике Србије – Министарства културе и информисања и
Решења о додели средстава за суфинансирање програма број 401-01-
186/2018-3 од 27.03.2018.

Средства за набавку поменутих радова предвиђена су Финансијским
планом општине Бабушница. Набавка је планирана у Годишњем плану
јавних набавки наручиоца општина Бабушница - Председник број 404-
19/2018-1 под редним бројем 1.3.6.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

Финансирање ове јавне набавке врши се на терет раздела 4 ,
позиције 123/1 и 123/2 економске класификације 5113 – капитално
одржавање зграда и објеката.

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су на основу
Уговора о суфинансирању пројекта општине Бабушница „Караван културе“
број 451-04-87/2018-3 од 20.06.2018 између општине Бабушнице, као
Корисника средстава,  и Републике Србије – Министарства културе и
информисања.



Конкурсна документација за јавну набавку број 404-63/2018-1 Страна 5

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Пројекат је израђен на основу захтева Инвеститора, као и
сагледавања - мерења на лицу места. Предмет пројекта је реконструкција
крова изнад таванске конструкције. У току пројектовања пројектанти су били
у сталној комуникацији са Инвеститором, тако да је ова комуникација
додатно допринела побољшању израде овог пројекта.

Дом културе Бабушница се налази у улици Живојина Николића бр. 2 у
Бабушници, на кп. бр. 104 КО Бабушница.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Постојећи Дом културе је спратности П+1 (приземље+спрат ). Поред
овог објекта на парцели се налази још један објекат спратности П.

Постојећа кровна конструкција: Постојећи кров је класичан
дрвени кров. Кровна коснтрукција се састоји од стандардне дрвене грађе, са
роговима, рожњачама и стубовима и са кровним покривачем од црепа.
Постојећа кровна конструкција је дотрајала, у јако је лошем стању што је и
разлог за реконструкцију крова.

Дрвене таванице остају у истом стању у коме су затечене на лицу
места јер су без оштећења. Реконструкција се ради само за кров. Камена
вуна и фолија која се налази на основи таванице се задржава јер је у
изузетном стању и новијег је датума.

На крову се налазе радијска антена и сателитска антена које је
потребно демонтирати.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА – НОВОПРОЈЕКТОВАНО

Предмет пројекта је реконструкција крова Дома културе Бабушница.
У статичком погледу конструкција крова остаје иста. Мења се кровна
конструкција, дотрајала грађа, кровни покривач, лимарија, громобранска
инсталација се мењају истом или приближно истом новом, санира се део
димњака изнад таванице.

Реконструкција крова објекта пројектована је у постојећим
габаритима (висина слемена објекта се не мења +12,07м од коте 0,00). У
новопројектованом стању задржана је постојећа функција.
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Пре почетка радова на новопројектованом стању потребно је
демонтирати кровни покривач објекта, кровну конструкцију објекта (
демонтирају се дрвене летве, рогови, слемењача, рожњаче, стубови,
клешта, пајанте, косници, јастуци ), опшивке димњака, као и све
хоризонталне и вертикалне олуке на објекту како би се извршила
реконструкција крова и постојећи олуци се заменили новим.

Новопројектовани кров је у истом волумену и габариту као постојећи
кров.

Кровна конструкција се у потпуности мења новом, предвиђа се
израда нове дрвене кровне конструкције од суве четинарске грађе ИИ класе
( чамова резана грађа ). Предвиђа се заштита дрвене грађе од инсеката,
алги, гљивица, труљења, заштитиним премазом. Кровна конструкција се
штити интумесцентним премазом за дрво у дебљини потребној за
отпорност према пожару од 30 мин. Вентилациони канали који пролазе кроз
тавански простор морају бити отпорни према пожару 60 мин, а димоводни
90 мин ( вентилациони и димни канали облажу се ламелним јастуцима од
камене минералне вуне са алуминијумском фолијом). Заштита дрвене
кровне конструкције се постиже плафоном отпорним на пожар 60 мин,
облогама према СРПС У.Ц9.500/1984. Израђује се капак за излаз на
тавански простор који је отпоран према пожару 60 мин.

Како је предвиђена замена целог кровног покривача предвиђено је
подашчавање кровне конструкције преко којих се поставља кровна
паропропусна – водонепропусна фолија, и затим дрвене летве 3/5цм
постављене у два правца преко којих се поставља фалцовани вучени цреп.
Даске укрућују кровне равни, па спрегови у крову нису потребни.

Носећу конструкцију чине дрвени рогови, попречног пресека 10/12
цм, постављени на међусобним размацима 70 до 100 цм. Кровна
конструкција има слемењачу попречног пресека 14/14 цм, прихватницу
14/16 цм, увалницу 14/16 цм, гребењачу 14/16 цм. Стубови кровне столице
су попречног пресека 14/14 цм, рожњача 14/16цм, подрожњача 14/16 цм,
пајанте 8/8 цм, косници 14/16 цм, венчаница 16/16 цм.

Предвиђа се уклањање громобранске инсталације и замена новом
громобранском инсталацијом.

Предвиђа се замена профилисане угаоне опшивке, опшивке кровних
ивица и замена опшивке димњака.

Потребно је израдити нове хоризонталне и вертикалне олуке од
челичног пластифицираног лима у боји по зељи Инвеститора, д=0.70мм.
Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним
размаком 3цм и залепити силиконом. Држаче олука израдити од
пластифицираног флаха у боји олука, 25x5мм и нитовати са предње стране
олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм.

Након завршетка радова на реконструкцији крова извршити завршно
чишћење.
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ПРЕДМЕР РАДОВА

1. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

ОПИС
Јед.
мере Количина

1.1 Скидање кровног покривача од фалцованог
вученог црепа. Скинути цреп на безбедан начин.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију  "Крушка", а исправан
цреп одложити на место које одреди наручилац,  у
близини градилишта.
Обрачун по м² косе површине крова

м² 982,60

1.2 Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки
прозора, димњака и других елемената. Лимарију
демонтирати, упаковати и одложити у слободан
део дворишта Дома културе Бабушница.Обрачун
по м' лимарије

м' 290,00

1.3 Демонтажа опшивке димњакаОпшивку
демонтирати, упаковати и одложити у двориште
Дома кутуре Бабушница. Обрачун по м' опшивке
димњака

м' 11,00

1.4 Скидање дотрајалих кровних летвиСкинуте
летве упаковати и одложити у слободан део
дворишта Дома културе Бабушница.Обрачун по м²
косе површине крова.

м² 786,10

1.5 Након скидања дотрајалих кровних летви шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на депонију "Крушка". Обрачун по м² косе
површине крова.

м² 786,10

1.6 Скидање дотрајале дрвене кровне
конструкцијеСкинуту грађу упаковати и одложити у
слободан део дворишта Дома културе Бабушница.
Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

1.7 Након скидања дотрајале дрвене кровне
конструкције шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију "Крушка". Обрачун по
м² хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

1.8 Скидање здравих кровних летви и поновно
монтирањеСкинуте летве безбедно одложити у
слободан део дворишта Дома културе Бабушница.
Здраве кровне летве монтирати поново у кровну
конструкцију. Обрачун по м² косе површине крова.

м² 196,50

1.9 Скидање здраве дрвене кровне конструкције и
поновно монтирањеСкинуту грађу безбедно
одложити у слободан део дворишта Дома културе
Бабушница. Здраву кровну грађу монтирати поново
у кровну конструкцију. Обрачун по м² хоризонталне
пројекције крова.

м² 153,80
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1.10 Пажљива демонтажа громобранске
инсталације. Демонтирати громобранску
инсталацију и одложити је у слободан део
дворишта Дома културе Бабушница. Обрачун
паушално.

ком. 1

1.11 Измештање камне вуне и фолије, по
детаљима и упутству пројектанта. Камену вуну
дебљине 2x16цм=32цм, и фолију изместити у
простор галерије Дома културе Бабушница.
Обрачун по м² изведене изолације

м² 618,40

1.12 Демонтажа радијске антене са крова. Антену
демонтирати, упаковати и одложити у слободан
део дворишта Дома културе Бабушница. Обрачун
по комаду

ком. 1

1.13 Демонтажа сателитске антене са крова.
Антену демонтирати, упаковати и одложити у
слободан део дворишта Дома културе Бабушница.
Обрачун по комаду

ком. 1

1.14 Демонтажа фиксираних столица у сали Дома
културе, транспрт на локацију коју одреди
наручилац,  довоз и поновна монтажа по завршетку
радова на плафону сале. Обрачун по комаду.

ком. 310

2.ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

2.1 Израда димњачке капе од натур бетона. По
детаљима и упутству пројектанта урадити оплату
за димњачку капу и армирати. Димњачку капу
бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу
страну димњачке капе обрадити. У цену улазе и
израда, обрада и помоћна скела. Обрачун по
комаду капе.

ком. 8

2.2 Малтерисање димњака изнад међуспратне
конструкције од опеке продужним малтером у два
слоја. Премалтерисања зидне површине очистити
и ипрскати млеком .Први слој, грунт, радити
продужним малтером од просејаног шљунка
,"јединице" . Подлог упоквасити, нанети први слој
малтера и нарезати га . Други слој справити са
ситним чистим песком и пердашити узквашење и
глачање малим пердашкама. Омалтерисане
површине морају бити равне, без прелома и
таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да
не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену
улази и помоћна скела. Обрачун по м²
малтерисане површине

м² 40,00



Конкурсна документација за јавну набавку број 404-63/2018-1 Страна 9

2.3 Набавка материјала и израда спуштеног
плафона, од плоча отпорних према пожару у
трајању од 60 мин., са монтажом и демонтажом
неопходне скеле. Плоче отпорне према пожару у
два слоја 2x15мм, тип по накнадном одабиру
пројектанта, на потконструкцији од лимених
ојачаних ЦД/УД профила, окачена висилицама или
нонијус вешаљкама на међуспратну конструкцију
по пројекту, датим детаљима и бандажирањем и
глетовањем спојева плоча и прелома. Места
спајања плоча пројектују се и изводе с наглашеним
помаком како се спојеви у једном неби поклопили
са спојевима другог слоја. У плафонима оставите
отворе и прорезе у свему према детаљима и
цртежима. Обрачун по м² развијене површине
спуштеног плафона у свему према опису и шеми
из пројекта.

м²
574,75

2.4 Глетовање спуштеног плафона, од плоча
отпорних према пожару у трајању од 60 мин. и
завршна молерска обрада полудисперзивном
белом бојом. Обрачун по м² развијене површине
спуштеног плафона.

м² 574,75

3.СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

3.1 Набавка, транспорт и уградња таванског
капака, једнокрилни противпожарни, РЕИ 60
минута према стандарду УНИ 9723, комплетно
изграђена од галванизованог челичног лима.
Расклопљен 4-делни рам са анкерима за
фиксирање у малтер или са продуженим
шрафовима. Брава за противпожарна врата,ЦЕ
знак према ЕН 12209 са цилиндром и уметком са
кључем. Црна сигурносна ручица са челичним
језгром. Две шарке: 1 шарка са лагером са
шрафовима за вертикално подешавање, 1 шарка
са самозатварајућом опругом. Сигурносни завртањ
на шарци на ивици крила. Унутрашњи уметак за
паник браву и горњу браву. Самоширеће испуне.
Стандардна обрада површине епоx-полиестер
прахом, површина са заштитом од гребања,
наранџина кора. Могуће фарбање по РАЛ-у.
Димензије отвора су 80x80цм. Обрачун по комаду.

ком. 1
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4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

4.1 Израда и постављање четвороводне кровне
конструкције од четинарске грађе ИИ класе
(чамова резана грађа). Кров и зрадити у свему
према пројекту и детаљима. На местима ослонаца
дрвених греда поставити слој Крабероида и греде
анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе
кровних елемената и о ачања од флах гвожђа,
котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м²
хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

4.2 Заштитни премаз дрвених елемената крова.
Дрвене елементе конструкције крова заштитити од
инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три
премаза, хемијским средством , по избору
пројектанта. Обрачун по м² обрађене површине .

м² 148,30

4.3 Заштитни противпожарни према здрвених
елемената крова. Премаз дрвених елемената
конструкције интумесцентним премазом за дрво у
дебљини потребној за отпорност према пожару од
30 мин. Обрачун по м² обрађене површине.

м² 148,30

4.4 Набавка и постављање дашчане подлоге преко
кровне конструкције.Даске дебљине 24 мм од суве,
праве и квалитетне јелове даске, оптималне
дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по
м² косе површине крова

м² 982,60

4.5 Летвисање крова летвама 24/48 мм ,на размаку
од 33-35 цм за покривање фалцованим црепом.
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним
јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по
м² косе површине крова.

м² 786,10

5.ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

5.1 Опшивање кровних ивица, поцинкованим
лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине
0,60 мм Опшивање извести по пројекту, детаљ. и
упутству пројектанта. Обрачун по м' кровне ивице.

м' 148,00

5.2 Израда и монтажа профилисане угаоне
опшивке, увалнице , од поцинкованог лима,
развијене ширине (РШ) 120цм, дебљине 0,60мм.
Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству пројектанта. Испод лима поставити слој
хидроизолационе траке, која улази у цену опшива.
Обрачун по м' опшивке.

м' 33,60
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5.3 Израда и монтажа профилисане угаоне
опшивке, увалнице , од поцинкованог лима,
развијене ширине (РШ) 50цм, дебљине 0,60мм.
Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству пројектанта. Испод лима поставити слој
хидроизолационе траке, која улази у цену опшива.
Обрачун по м' опшивке.

м' 9,90

5.4 Опшивање димњака поцинкованим лимом,
развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм.
Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб
лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање
димњака извести по детаљима и упутству
пројектанта.Обрачун по м' спољне ивице димњака.

м' 11,00

5.5 Израда и монтажа висећих правоугаоних олука
од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 40
цм,ширине олука 12 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке
спајати нитнама, једноредно са максималним
размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%.
Држа че висећих олука урадити од поцинкованог
флаха 40x5 мм инитовати са предње стране олука
нитнама Ø4 мм, на размаку до 80 цм.Обрачун по м'
висећег олука.

м' 178,00

5.6 Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви,
развијене ширине (РШ) до 50 цм, пресека 12x12
цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви
морају да улазе један у други минимум 50 мм и да
сезалетују калајем од најмање 40%. Поцинковане
обујмице са држачима поставити на размаку од
200 цм.Преко обујмица поставити украсну траку.
Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20
мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.Обрачун по
м' олучне цеви.

м' 112,00

6.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

6.1 Набавка и постављање слоја паропропусне
полипропиленске фолије , УРСА СЕЦО 4000 .
Фолију поставити и споје веза лепити обострано
лепљивом армираном акрилном траком, УРСА
СЕЦО41 ,по упутству произвођача. Обрачун по м²
постављене површине.

м² 982,60

6.2 Поновно постављање камене вуне дебљине
2x16цм=32цм и фолије и замена оштећене камене
вуне и фолије. Камену вуну поставити као
термоизолацију и противпожарну заштиту
поткровља, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по м² постављене површине.

м² 618,40
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6.3 Набавка и постављање камене вуне у таблама
или камене вуне у облику плетених гајтана,
обложених стакленим воаломили Ал. фолијом,
"Вунизол Г плус", дебљине 20мм, густине 150кг/м3.
Камена вуна у таблама на алуминијумској фолији
ознаке ФМ Д70 ЦБ АлуР 50x1000x5000, или на
жичаном меркур плетиву ознаке WМ 640 ГГ
50x1000x4000. Дебљина камене вуне 5цм. Таблу
или гајтан од камене вуне употребити за
противпожарну заштиту димњака, по детаљима и
упутству пројектанта . Обрачун по м2 изведене
изолације.

м² 40,00

7.ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

7.1 Набавка и постављање фалцованог
пресованог црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и
постављање слимена и грбина од слемењака у
продужном малтеру.Обрачун по м² косе површине
крова.

м² 982,60

7.2 Набавка и постављање црепа снегобрана.Цреп
мора бити неоштећен и квалитетан. Цреп
снегобран поставити у свему према упутству
произвођача. Обрачун по комаду.

ком. 350

7.3 Набавка и постављање вентилационог црепа
.Цреп мора бити неоштећен и квалитетан.
Вентилациони цреп поставити у свему према
упутству произвођача. Обрачун по комаду.

ком. 86

8.ЗАВРШНИ РАДОВИ

ОПИС
Јед.
мере Количина

8.1 Чишћење и прање градилишта, по завршетку
свих радова. Извршити детаљно чишћење целог
градилишта , прање свих стаклених површина ,
чишћење и фино прање свих унутрашњих
простора и спољних површина. Обрачун по м²
очишћене површине.

м² 920,00
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9.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

ОПИС
Јед.
мере Количина

9.1 Испорука и уградња стапне хватаљке са
уређајем за рано стартовање, времена
предњачења 45 μс са издавањем потребних
сертификата, потврда и гаранција произвођача
сагласно ЈУС и ИЕЦ стандардима .Обрачун по
комаду .

ком. 1

9.2 Испорука и уградња металног носача штапне
хватаљке на крову објекта са сетом за
фиксирање,постављање,анкерисање, као и
опоменским таблицама “ ОПАСНО - ВИСОКИ
НАПОН ”.Метални носач од поцинковане цеви 2
цола, дужине мин 5 м. Обрачун по комаду.

ком. 1

9.3 Антикорозивна заштита, постојећих стубова на
месту везивања, бојење и провера механичке
стабилности.Обрачун паушално. пауш. 1

9.4 Повезивање металног носача УРС-а са
спусним водовима и израда 2 (два) спусна вода
поцинкованом траком Фе/Зн 25x4 мм2 укупне
дужине 25 м по Једном УРС -у, на одговарајућим
носачима по крову и уз зид објекта. Предвидети
кровне и зидене носаце траке и кутију мерно
раставног споја. Обрачун по комаду.

ком. 2

9.5 Израда уземљивача поцинкованом траком
Фе/Зн 25x4 мм2 и сондама фи 2,5 цола и
повезивање са спусним водовима, са израдом
мерно-испитних спојева и заштитом ”Л” профилом
45x45x5 мм дужине 1,5 м изнад тла. Обрачун по
комплету .

кпл. 2

9.6 Остали ситан неспецифицирани материјал и
опрема. Обрачун паушално. пауш. 1

9.7 Издавање атеста громобранске инсталације са
мерењем отпора уземљења. Обрачун по комплету
.

кпл. 1

1. Поступак јавне набавке број 404-63/2018-1 спроводи се ради избора
извођача за извођење радова на реконструкцији крова Дома културе у
Бабушници.



Конкурсна документација за јавну набавку број 404-63/2018-1 Страна 14

2. Врста, опис и количина радова дати су у опису и предмеру радова који
је саставни део понуде, Контрола извршења радова спроводиће се
преко надзорног органа кога решењем одређује наручилац.

3. Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року
који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз
модел уговора.

4. Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 дана од увођења
извођача у посао .

Напомена: Потенцијални понуђачи могу доћи да погледају место
извођења радова сваког радног дана у периоду од 7.30 до 14.30 на
адреси улица Живојина Николића Брке 2 , 18330 Бабушница.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда(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:
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1.2.1. Да је у три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. г.),
остварио приход од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а;

1.2.2. Да обезбеђује ликвидност у пословању. Подаци о ликвидности
понуђача у периоду од 24 месецa пре објављивања овог
позива на порталу Управе за јавне набавке (да није био у
блокади ни један дан у датом периоду );

1.2.3. Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да
је у претходних 5 обрачунских година ( 2013., 2014., 2015.,
2016. и 2017.) остварио пословни приход по основу изведених
радова на изградњи, санацији, адаптацији или реконструкцији
зграда у износу од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а,
од чега је извео најмање један посао у минималном износу од
5.000.000,00 динара без ПДВ-а;

1.2.4. Да располаже довољним кадровским капацитетом односно има
бар 5 запослених радника (у радном односу или ангажована
лица сходно одредбама Закона о раду) и бар једног запосленог
радника, дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом
(лиценца 400 или 410 или 411 или 412 ) Лице са лиценцом
понуђач ће именовати за одговорног извођача радова;

1.3. 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

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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4.2УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних 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 4 одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.

( понуђач може , ако жели , да уз понаду достави и све доказе
који доказују испуњеност услова али није у обавези )

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.

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, дат је у поглављу 4 одељак 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 року од 6 ( шест ) 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.

У складу са чланом 78. став 5 Закона понуђач који је уписан у
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да доказује испуњеност обавезних услова, односно не мора
да достави доказе из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.

Напомена:

Наручилац може након стручне оцене понуда да од  изабраног
најповољнијег понуђача затражи доказе о испуњености обавезних и
додатних услова из конкурсне документације и то следеће:

1. За 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. За 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 даправно лице није
осуђиваноза 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. За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привредеда је
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измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда

4. За услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: Потписан и
оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом и за други услов :
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

Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда;

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

5. За услов 1.2.1. из конкурсне документације - Да је у три
обрачунске године (2015., 2016., и 2017. г.), остварио приход од
најмање 15.000.000,оо динара без ПДВ-а – Доказ : Извештај о
бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2015., 2016. и 2017.).

6. За услов 1.2.2. из конкурсне документације - да је у
последње две годинe које претходе објављивању јавног позива
исказао ликвидност у пословању, односно није био у блокади ни
један дан – Доказ : потврда о ликвидности за последњих 24 месеци
издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул.
Бранка Радичевића 16а. ( потврда да понуђач није био у блокади ) .

7. За услов 1.2.3. из конкурсне документације - Да
располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у
претходних 5 обрачунских година (2013., 2014. , 2015., 2016. и 2017.)
остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи,
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санацији, адаптацији или реконструкцији зграда у износу од
минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је извео најмање
један такав посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара без
ПДВ-ом .- Доказ : Референтна листа радова -списак најважнијих
изведених радова за период који није дужи од пет година за радове,
са износима, датумима и листама  наручилаца и најмање један
уговор у области изградње, санације, адаптације или реконструкцији
зграда чија је појединачна вредност преко пет милиона динара без
ПДВ-ом, са копијама уговора и окончаних ситуација и потврде о
изведеним радовима.

8. За услов 1.2.4. из конкурсне документације – Да има бар
једног запосленог радника, дипломираног грађевинског инжењера са
лиценцом (лиценца 400 или 410 или 411 или 412 коју потврђује
копијом лиценце и важећом потврдом инжењерске коморе) и
минимум 5 запослених радника – Доказ : Копије личних лиценци (400
или 410 или 411 или 412 ) издатих од Инжењерске коморе Србије са
потврдама о важности лиценце и доказ да су наведена лица
(инжењери и остали квалификовани радници) пријављена на
обавезно социјално осигурање - одговарајући образац фонда ПИО
(један од образаца М: М1/М2, М3А, М-А,МА, М-УН и сл), и ангажована
код понуђача:уговори о раду, уговори о делу, уговори о допунском
раду, уговори о привременим и повременим пословима и/или копија
радне књижице.

Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити
печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са
доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне
књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца
лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора
о обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова
јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће
решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној
набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за
предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у
уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора
којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће
наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне
јавне набавке.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,
понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у
складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени
докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници , број 404-63/2018-1 испуњава све услове из чл.
75. и 76. 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда.

5) Понуђач је у претходне три године остварио приход од најмање
15.000.000,оо динара без ПДВ-а
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6) Понуђач у периоду од 24 месеца који претходе дану
објављивања позива  није био у блокади ни један дан.

7) Понуђач је у претходних 5 обрачунских година (2013., 2014.,
2015., 2016. и 2017.) остварио пословни приход по основу
изведених радова на изградњи, санацији, адаптацији или
реконструкцији зграда у износу од минимум 10.000.000,00
динара без ПДВ-а, од чега је извео најмање један такав посао у
минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

8) Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
односно има бар 5 запослених радника и бар једног запосленог
радника, дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом
(лиценца 400 или 410 или 411 или 412 ).

Место:__________________ Понуђач:

Датум:__________________ 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 ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________ [навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке велике вредности радова -
реконструкција крова Дома културе у Бабушници, број 404-63/2018-1
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;

2) 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;

3) 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:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________ 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 понуде
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Бабушница – Председник ,
улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , комисији за јавну набавку бр
404-63/2018-1 са назнаком "Понуда за јавну набавку радова –
реконструкција крова Дома културе у Бабушници број 404-63/2018-1 -НЕ
ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 04. септембра 2018.године, до 11 часова.

Наручилац ће по пријему понуде на коверти или кутији обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду о пријему понуде.

Понуда коју наручилац није примио  у року за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се наблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. доказе о испуњености услова из чл.75. и 76.Закона – у подглављу IV,
одељак 4.2 наручилац је јасно навео које доказе понуђач мора да достави ,
као и то под којим је условима понуђач ослобођен достављања појединих
доказа;
2. образац понуде - попунити, потисати и печатом оверити све обрасце у
оквиру Образца понуде ( обрасци од 1. до 7 у оквиру подглавља VI);
3. образац о наступању са подизвођачем - попунити, потписати и
печатом оверити ако понуђач наступа са подизвођачем ( подглавље VI ,
oдељак 3);
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4. образац о заједничкој понуди - попунити, потписати и печатом оверити
ако се подноси заједничка понуда ( подглавље VI , oдељак 4);
5. формe меничних овлашћења ( подглавље VII );
6. бланко сопствене менице оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање;
7. модел уговора ( подглавље IX);
8. oбразац структуре ценe ( подглавље X);
9. план динамике извођења радова;
10. образац изјаве о независној понуди ( подглавље XI );
11. образац трошкова припреме понуде ( подглавље XII );
12. oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
( подглавље XIII );
13. попуњене и опечаћене обрасце од 1 до 5 који су саставни део
понуде (осим обрасца 5 који је факултативни).

Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или
на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одгиворношћу,
који морају бити потписани и оверени печатом од стране  сваког понуђача
из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе  потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део  заједничке
понуде сагласно чл.81.Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован 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.



Конкурсна документација за јавну набавку број 404-63/2018-1 Страна 27

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно
која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Општина Бабушница – Председник , улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница , комисији за јавну набавку бр 404-63/2018-1.

"Измена понуде за јавну набавку радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници бр 404-63/2018-1 - НЕ ОТВАРАТИ.

"Допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници бр 404-63/2018-1 - НЕ ОТВАРАТИ.

"Опозив понуде за јавну набавку радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници бр 404-63/2018-1 - НЕ ОТВАРАТИ.

"Измена и допуна понуде за јавну радова – реконструкција крова
Дома културе у Бабушници 404-63/2018-1 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео своју понуду не може

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
исто лице  може учествовати у  више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у
Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке које 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством
како  се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира
на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

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. тачка 1) до 6) Закона и то:

-члан 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
-рачун на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе  понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу
са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.

8. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.. Рок плаћања је од 7
до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно окончане
ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Кориснику.

Гарантни рок ће се бодовати приликом одабира најповољније понуде
а максимални рок за бодовање ће бити 60 месеци.

Извођач радова ће бити обавезан да достави меницу за отклањање
недостатака у гарантном року на износ од 5 % уговорене вредности радова
, са роком важења минимум колико и гарантни рок..

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је елемената критеријума за одабир
најповољније понуде и може бити од минимално 30 дана  до максимално 60
дана од увођења извођача у посао.

10.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.

11 . ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА  И
ИЗРАЖЕНА   ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
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предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће

поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАД 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 . ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДЖИНИ , НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЋАЧА

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 лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% о
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.

Рок важења менице је минимално колико и рок важења понуде.
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 посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.

Рок важења менице је 30 дана дужи од рока извошења радова .
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: да дужник не
поштује рокове из уговора за извршење преузетих обавеза; да дужник крши
друге уговорне обавезе из Уговора бр___________________.

Уколико понуђач не достави меницу уз уговор уговор се сматра
ништавним.

III Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје
радова достави:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року 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 лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.

Рок важења менице је 30 дана дужи од гарантног рока за изведене
радове .

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не
отклони грешке настале у гарантном року.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу неће бити омогућена исплата по
окончаној ситуацији.
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ.

Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно
пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

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.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на
адресу Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница, Комисији за јн број 404-63/2018-1, електронске поште на e-mail
sobabusnica@ptt.rs или факсом на број 010/385191 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јн број 404-63/2018-1.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене
понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период
од претходне три године.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
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1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно Корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују
облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, у вредности не већој од 15% од
понуђене цене без ПДВ.

Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу, наручилац можеодбити понуду понуђача као
неприхватљиву.

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуда биће економски најпоовољнија
понуда.

Елементи критеријума су:
- Понуђена цена 80 пондера
- Рок извођења радова 10 пондера
- Гарантни период 10 пондера
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Методологија обрачуна за доделу пондера је следећа:

Обрачун укупног броја пондера по основу критеријума „Понуђена
цена“ се врши на следећи начин:

Пц= Цмин / Цпон х 80, при чему је

Пц-укупан број пондера понуде која се вреднује, по критеријуму
„Понуђена цена“,
Цмин-најниже понуђена цена благовремене, одговарајуће односно

прихватљиве понуде.
Цпон-понуђена цена понуде која се вреднује,
Максималан број пондера по критеријуму „Понуђена цена“ износи 80.

Обрачун укупног броја пондера по основу критеријума „Рок
извођења радова“ се врши на следећи начин:

Пр= Рмин / Рпон х 10, при чему је

Пр –укупан број пондера понуде која се вреднује, по критеријуму „Рок
извођења радова“,
Рмин –минимално понуђен рок извођења радова, изражен у данима,
благовремене, одговарајуће односно прихватљиве понуде,
Рпон-понуђени рок извођења радова, изражен у данима, понуде која

се вреднује по овом критеријуму.
Максималан број пондера по критеријуму „Рок извођења радова“

износи 10.
Рок за извођење радова може бити у интервалу од минимално 30 до

максимално 60 дана . Понуђач може дати и краћи рок али ће се у формули
приликом израчунавања пондера уписивати 30 као минималан рок.

Обрачун укупног броја пондера за критеријум „Гарантни
период“ се врши на следећи начин:

Пгп = Гпон / Гмах х 10, при чему је

Пгп –укупан број пондера понуде која се вреднује, по критеријуму
„Гарантни период“,
Гпон -гарантни период понуде која се вреднује, изражен у месецима,
Гмах- максимално понуђени гарантни период, изражен у месецима,

благовремене, одговарајуће односно прихватљиве понуде.
Максималан број пондера по критеријуму „Гарантни рок“ износи 10.
Гарантни рок мора бити минимално 24 месеца а максимално ће се

пондерисати гаранција од 60 месеци ( може понудити и више али у
формули Гмах = 60 ).
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Укупан број могућих пондера које понуђач може да оствари по основу
свих критеријума је 100,00.

Заокруживање бројева приликом обрачуна пондера вршиће се на 2
(два) децимална места.

Преференцијали

Ако постоје понуде домаћег или страног понуђача који нуде извођење
радова који су предмет јавне набавке , наручилац ће изабрати понуду
најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру
пондера домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске
дажбине.

Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на
писмени захтев подносиоца.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у
смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим
понуђачем ако је сваки члан групе понуђача резидент у смислу закона којим
се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у
смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим
понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач резидент у смислу закона
којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла,
наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су
понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег
порекла и да доставе доказ.

У случају да је понуђач и добро које је предмет ове јавне набавке
пореклом из држава потписница CEFTA уговора третираће се једнако као и
понуђачи и добра из Републике Србије.

19.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII
конкурсне документације).
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20. 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.

21.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mai sobabusnica@ptt.rs факсом на
број 010/385191 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница, Комисији за јн број 404-63/2018-1.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације захтев
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки..

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
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могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса за јавну
набавку  број 404-63/2018-1, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -
167. Закона.

22.    РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу
којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протока рока за
подношење захтева за заштиту права.

Уколико понуђач , ком је додељен уговор , не потпише уговор у року
од 5 дана од пријема истог , наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до
лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана
од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и
доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији.

24. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због
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чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних
шест месеци.

25. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно
одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу
путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да
заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

26. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде
сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну
набавку радова - реконструкција крова Дома културе у Бабушници бр 404-
63/2018-1

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
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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
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Премет јавне набавке бр. 404-63/2018-1 је набавка радова -

реконструкцији крова Дома културе у Бабушници.

1. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

1.1 Скидање кровног покривача од
фалцованог вученог црепа. Скинути цреп
на безбедан начин. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску
депонију  "Крушка", а исправан цреп
одложити на место које одреди наручилац,
у   близини градилишта. Обрачун по м²
косе површине крова

м² 982,60

1.2 Демонтажа олука, олучних вертикала,
опшивки прозора, димњака и других
елемената. Лимарију демонтирати,
упаковати и одложити у слободан део
дворишта Дома културе Бабушница.
Обрачун по м' лимарије

м' 290,00

1.3 Демонтажа опшивке димњакаОпшивку
демонтирати, упаковати и одложити у
двориште Дома кутуре Бабушница.
Обрачун по м' опшивке димњака

м' 11,00

1.4 Скидање дотрајалих кровних
летвиСкинуте летве упаковати и одложити
у слободан део дворишта Дома културе
.Обрачун по м² косе површине крова.

м² 786,10

1.5 Након скидања дотрајалих кровних
летви шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију "Крушка".
Обрачун по м² косе површине крова.

м² 786,10

1.6 Скидање дотрајале дрвене кровне
конструкцијеСкинуту грађу упаковати и
одложити у слободан део дворишта Дома
културе Бабушница. Обрачун по м²
хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

1.7 Након скидања дотрајале дрвене
кровне конструкције шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на
депонију "Крушка". Обрачун по м²
хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

1.8 Скидање здравих кровних летви и
поновно монтирање. Скинуте летве
безбедно одложити у слободан део
дворишта Дома културе. Здраве кровне
летве монтирати поново у кровну

м² 196,50
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конструкцију. Обрачун по м² косе
површине крова.

1.9 Скидање здраве дрвене кровне
конструкције и поновно монтирањеСкинуту
грађу безбедно одложити у слободан део
дворишта Дома културе Бабушница.
Здраву кровну грађу монтирати поново у
кровну конструкцију. Обрачун по м²
хоризонталне пројекције крова.

м² 153,80

1.10 Пажљива демонтажа громобранске
инсталације. Демонтирати громобранску
инсталацију и одложити је у слободан део
дворишта Дома културе Бабушница.
Обрачун паушално.

ком. 1

1.11 Измештање камне вуне и фолије, по
детаљима и упутству пројектанта. Камену
вуну дебљине 2x16цм=32цм, и фолију
изместити у простор галерије Дома
културе Бабушница. Обрачун по м²
изведене изолације

м² 618,40

1.12 Демонтажа радијске антене са крова.
Антену демонтирати, упаковати и
одложити у слободан део дворишта Дома
културе Бабушница. Обрачун по комаду

ком. 1

1.13 Демонтажа сателитске антене са
крова. Антену демонтирати, упаковати и
одложити у слободан део дворишта Дома
културе Бабушница. Обрачун по комаду

ком. 1

1.14 Демонтажа фиксираних столица у
сали Дома културе, транспрт на локацију
коју одреди  наручилац,  довоз и поновна
монтажа по завршетку радова на плафону
сале. Обрачун по комаду.

ком. 310

СВЕГА ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ :

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

2.1 Израда димњачке капе од натур
бетона. По детаљима и упутству
пројектанта урадити оплату за димњачку
капу и армирати. Димњачку капу
бетонирати ситнозрним бетоном.
Унутрашњу страну димњачке капе

ком. 8
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обрадити. У цену улазе и израда, обрада и
помоћна скела. Обрачун по комаду капе.
2.2 Малтерисање димњака изнад
међуспратне конструкције од опеке
продужним малтером у два слоја.
Премалтерисања зидне површине
очистити и ипрскати млеком .Први слој,
грунт, радити продужним малтером од
просејаног шљунка ,"јединице" . Подлог
упоквасити, нанети први слој малтера и
нарезати га . Други слој справити са
ситним чистим песком и пердашити
узквашење и глачање малим пердашкама.
Омалтерисане површине морају бити
равне, без прелома и таласа, а ивице
оштре и праве. Малтер квасити да не дође
до брзог сушења и "прегоревања". У цену
улази и помоћна скела. Обрачун по м²
малтерисане површине

м² 40,00

2.3 Набавка материјала и израда
спуштеног плафона, од плоча отпорних
према пожару у трајању од 60 мин., са
монтажом и демонтажом неопходне скеле.
Плоче отпорне према пожару у два слоја
2x15мм, тип по накнадном одабиру
пројектанта, на потконструкцији од
лимених ојачаних ЦД/УД профила, окачена
висилицама или нонијус вешаљкама на
међуспратну конструкцију по пројекту,
датим детаљима и бандажирањем и
глетовањем спојева плоча и прелома.
Места спајања плоча пројектују се и
изводе с наглашеним помаком како се
спојеви у једном неби поклопили са
спојевима другог слоја. У плафонима
оставите отворе и прорезе у свему према
детаљима и цртежима. Обрачун по м²
развијене површине спуштеног плафона у
свему према опису и шеми из пројекта.

м² 574,75

2.4 Глетовање спуштеног плафона, од
плоча отпорних према пожару у трајању од
60 мин. и завршна молерска обрада
полудисперзивном белом бојом. Обрачун
по м² развијене површине спуштеног
плафона.

м² 574,75

СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
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3.СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

3.1 Набавка, транспорт и уградња
таванског капака, једнокрилни
противпожарни, РЕИ 60 минута према
стандарду УНИ 9723, комплетно изграђена
од галванизованог челичног лима.
Расклопљен 4-делни рам са анкерима за
фиксирање у малтер или са продуженим
шрафовима. Брава за противпожарна
врата,ЦЕ знак према ЕН 12209 са
цилиндром и уметком са кључем. Црна
сигурносна ручица са челичним језгром.
Две шарке: 1 шарка са лагером са
шрафовима за вертикално подешавање, 1
шарка са самозатварајућом опругом.
Сигурносни завртањ на шарци на ивици
крила. Унутрашњи уметак за паник браву и
горњу браву. Самоширеће испуне.
Стандардна обрада површине епоx-
полиестер прахом, површина са заштитом
од гребања, наранџина кора. Могуће
фарбање по РАЛ-у. Димензије отвора су
80x80цм. Обрачун по комаду.

ком. 1

СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

4.1 Израда и постављање четвороводне
кровне конструкције од четинарске грађе
ИИ класе (чамова резана грађа). Кров и
зрадити у свему према пројекту и
детаљима. На местима ослонаца дрвених
греда поставити слој Крабероида и греде
анкеровати. Урадити све прописане
тесарске везе кровних елемената и о
ачања од флах гвожђа, котви, завртњева,
кламфи и слично. Обрачун по м²
хоризонталне пројекције крова.

м² 616,10

4.2 Заштитни премаз дрвених елемената
крова. Дрвене елементе конструкције
крова заштитити од инсеката, алги,

м² 148,30
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гљивица и труљења са два до три
премаза, хемијским средством , по избору
пројектанта. Обрачун по м² обрађене
површине .
4.3 Заштитни противпожарни према
здрвених елемената крова. Премаз
дрвених елемената конструкције
интумесцентним премазом за дрво у
дебљини потребној за отпорност према
пожару од 30 мин. Обрачун по м² обрађене
површине.

м² 148,30

4.4 Набавка и постављање дашчане
подлоге преко кровне конструкције.Даске
дебљине 24 мм од суве, праве и
квалитетне јелове даске, оптималне
дужине поставити на додир и заковати.
Обрачун по м² косе површине крова

м² 982,60

4.5 Летвисање крова летвама 24/48 мм ,на
размаку од 33-35 цм за покривање
фалцованим црепом. Летвисање извести
сувим, правим и квалитетним јеловим
летвама, оптималне дужине. Обрачун по
м² косе површине крова.

м² 786,10

СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

5.1 Опшивање кровних ивица,
поцинкованим лимом, развијене ширине
(РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм Опшивање
извести по пројекту, детаљ. и упутству
пројектанта. Обрачун по м' кровне ивице.

м' 148,00

5.2 Израда и монтажа профилисане угаоне
опшивке, увалнице , од поцинкованог
лима, развијене ширине (РШ) 120цм,
дебљине 0,60мм. Покривање извести по
пројекту, детаљима и упутству пројектанта.
Испод лима поставити слој
хидроизолационе траке, која улази у цену
опшива. Обрачун по м' опшивке.

м' 33,60

5.3 Израда и монтажа профилисане угаоне
опшивке, увалнице , од поцинкованог
лима, развијене ширине (РШ) 50цм,
дебљине 0,60мм. Покривање извести по
пројекту, детаљима и упутству пројектанта.
Испод лима поставити слој

м' 9,90
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хидроизолационе траке, која улази у цену
опшива. Обрачун по м' опшивке.

5.4 Опшивање димњака поцинкованим
лимом, развијене ширине (РШ) 40 цм,
дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака
подићи најмање за 20 цм. Руб лима
убацити у спојницу опека. Опшивање
димњака извести по детаљима и упутству
пројектанта.Обрачун по м' спољне ивице
димњака.

м' 11,00

5.5 Израда и монтажа висећих
правоугаоних олука од поцинкованог лима,
развијене ширине (РШ) 40 цм,ширине
олука 12 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке
спајати нитнама, једноредно са
максималним размаком 3цм и летовати
калајем од најмање 40%. Држа че висећих
олука урадити од поцинкованог флаха
40x5 мм инитовати са предње стране
олука нитнама Ø4 мм, на размаку до 80
цм.Обрачун по м' висећег олука.

м' 178,00

5.6 Израда и монтажа олучних
поцинкованих цеви, развијене ширине
(РШ) до 50 цм, пресека 12x12 цм, дебљине
лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају
да улазе један у други минимум 50 мм и да
сезалетују калајем од најмање 40%.
Поцинковане обујмице са држачима
поставити на размаку од 200 цм.Преко
обујмица поставити украсну траку. Цеви
морају бити удаљене од зида минимум 20
мм. Завршетак олучне цеви по
детаљу.Обрачун по м' олучне цеви.

м' 112,00

СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

6.1 Набавка и постављање слоја
паропропусне полипропиленске фолије ,
УРСА СЕЦО 4000 . Фолију поставити и
споје веза лепити обострано лепљивом
армираном акрилном траком, УРСА
СЕЦО41 ,по упутству произвођача.
Обрачун по м² постављене површине.

м² 982,60
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6.2 Поновно постављање камене вуне
дебљине 2x16цм=32цм и фолије и замена
оштећене камене вуне и фолије. Камену
вуну поставити као термоизолацију и
противпожарну заштиту поткровља, по
детаљима и упутству пројектанта. Обрачун
по м² постављене површине.

м² 618,40

6.3 Набавка и постављање камене вуне у
таблама или камене вуне у облику
плетених гајтана, обложених стакленим
воаломили Ал. фолијом, "Вунизол Г плус",
дебљине 20мм, густине 150кг/м3. Камена
вуна у таблама на алуминијумској фолији
ознаке ФМ Д70 ЦБ АлуР 50x1000x5000,
или на жичаном меркур плетиву ознаке
WМ 640 ГГ 50x1000x4000. Дебљина
камене вуне 5цм. Таблу или гајтан од
камене вуне употребити за противпожарну
заштиту димњака, по детаљима и упутству
пројектанта . Обрачун по м2 изведене
изолације.

м² 40,00

СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

7. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

7.1 Набавка и постављање фалцованог
пресованог црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и
постављање слимена и грбина од
слемењака у продужном малтеру.Обрачун
по м² косе површине крова.

м² 982,60

7.2 Набавка и постављање црепа
снегобрана.Цреп мора бити неоштећен и
квалитетан. Цреп снегобран поставити у
свему према упутству произвођача.
Обрачун по комаду.

ком. 350

7.3 Набавка и постављање вентилационог
црепа .Цреп мора бити неоштећен и
квалитетан. Вентилациони цреп поставити
у свему према упутству произвођача.
Обрачун по комаду.

ком. 86

СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
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8. ЗАВРШНИ РАДОВИ

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

8.1 Чишћење и прање градилишта, по
завршетку свих радова. Извршити
детаљно чишћење целог градилишта ,
прање свих стаклених површина ,
чишћење и фино прање свих унутрашњих
простора и спољних површина. Обрачун
по м² очишћене површине.

м² 920,00

СВЕГА ЗАВРШНИ РАДОВИ:

9. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

ОПИС једини
ца

количи
на

Јединична
цена без

пдв-а

Укупно без
пдв-а

9.1 Испорука и уградња стапне хватаљке
са уређајем за рано стартовање, времена
предњачења 45 μс са издавањем
потребних сертификата, потврда и
гаранција произвођача сагласно ЈУС и
ИЕЦ стандардима .Обрачун по комаду .

ком. 1

9.2 Испорука и уградња металног носача
штапне хватаљке на крову објекта са
сетом за
фиксирање,постављање,анкерисање, као
и опоменским таблицама “ ОПАСНО -
ВИСОКИ НАПОН ”.Метални носач од
поцинковане цеви 2
цола, дужине мин 5 м. Обрачун по комаду.

ком. 1

9.3 Антикорозивна заштита, постојећих
стубова на месту везивања, бојење и
провера механичке стабилности.Обрачун
паушално.

пауш. 1

9.4 Повезивање металног носача УРС-а са
спусним водовима и израда 2 (два) спусна
вода поцинкованом траком Фе/Зн 25x4
мм2 укупне дужине 25 м по Једном УРС -у,
на одговарајућим носачима по крову и уз
зид објекта. Предвидети кровне и зидене
носаце траке и кутију мерно раставног
споја. Обрачун по комаду.

ком. 2
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9.5 Израда уземљивача поцинкованом
траком Фе/Зн 25x4 мм2 и сондама фи 2,5
цола и повезивање са спусним водовима,
са израдом мерно-испитних спојева и
заштитом ”Л” профилом 45x45x5 мм
дужине 1,5 м изнад тла. Обрачун по
комплету .

кпл. 2

9.6 Остали ситан неспецифицирани
материјал и опрема. Обрачун паушално. пауш. 1

9.7 Издавање атеста громобранске
инсталације са
мерењем отпора уземљења. Обрачун по
комплету .

кпл. 1

СВЕГА ГРОМОБРАН. ИНСТАЛАЦИЈА:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА Укупно динара без пдв-а

1. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

7. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

8. ЗАВРШНИ РАДОВИ

9.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом

Место :___________________
ПОНУЂАЧ

Датум:___________________

_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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Укупна цена  без ПДВ-а

Укупни ПДВ

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
На основу привремене и
окончане ситуација

Рок важења понуде (минимум 30 дана од
дана отварања понуда )
Рок за извођење радова од дана увођења у
посао   (од минимално 30 до максимално 60
дана)
Гарантни рок (од минимално 24 месеца до
максимално 60 месеци)

Место извођења радова
Улица Живојина Николића
Брке 2
18330 Бабушница

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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Образац 1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке
број 404-63/2018-1 и стекли увид у техничку документацију и све
информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да
смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу
бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _______________

МП

Потпис овлашћеног лица

___________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
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Образац 2. ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова
бити расположиви у периоду извршења уговора на реконструкцији крова
Дома културе у Бабушници.

бр Име и презиме Број
лиценце

Назив привредног
субјекта који

ангажује
одговорног
извођача:

Основ
ангажовања:
1. Запослен

код понуђача
2. Ангажован

уговором

1.

2.

3.

4.

5.

Датум ________________ Потпис овлашченог лица

М П            ______________________

Образац копирати у потребном броју примерака.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац
потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што
се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
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Образац 3. ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

НАРУЧИЛАЦ
Период

извођења радова

Вредност
изведених

радова
(са ПДВ-ом)

Врста радова

УКУПНО

Напомена: копирати у довољном броју примерака.

Датум:
Место: М П

Потпис одговорног лица – директора
________________________________
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Образац 4. СПИСАК НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА) СА ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА

Овим потврђујем да сам реализовао уговоре закључене у претходних
пет година ( 2013., 2014., 2015. , 2016 и 2017. г.), за грађевинске радове који
су предмет јавне набавке – радова на изградњи, санацији, адаптацији или
реконструкцији зграда, и то:

Ред.
бр.

Назив и седиште
наручиоца и објекат –
предмет уговора

Број и датум
уговора

Број и датум
окончане
ситуације

Вредност
извршених
радова

У случају накнадног доказивања ( након одлуке о додели уговора )
достављају се копије уговора са окончаном ситуацијом по том уговору.
Уз понуду се доставља само попуњен и потписан образац.
Напомена: копирати у довољном броју примерака.

Датум: __________________

Место: _________________

Потпис одговорног лица – директора

М.П.
______________________
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Образац 5. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
( НИЈЕ ОБАВЕЗАНА УЗ ПОНУДУ,

ДОСТАВЉА СЕ НАКНАДНО ПО ПОТРЕБИ)

____________________________________
Назив наручиоца

_____________________________________
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач ____________________________________
_______________________________________ , из _____________________
ул _________________________________________ , за потребе Наручиоца
_______________________________________________________________
квалитетно и у уговореном року извео радове

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно ____________________ ( словима : ______________
______________________________________________________________ )
динара без ПДВ, односно у вредности од укупно _____________________
( словима ______________________________________________________ )
динара са ПДВ, а на основу уговора број ____________________________
од ___ ______________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може
користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум: ________________ Потпис
овлашћеног лица наручиоца

М.П. _________________________

Образац копирати у потребном броју примерака.
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VII ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

за озбиљност понуде

Корисник: општина Бабушница - Председник, (Поверилац)
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
__________________ и овлашћујемо наручиоца општина Бабушница -
Председник, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца ,
да предату меницу може попунити на износ од __________________
динара (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 404-
63/2018-1 набавка радова - реконструкција крова Дома културе у
Бабушници, број понуде ___________  од _________ (по основу гаранције
за озбиљност понуде), у случају:

1. да дужник након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду

2. да дужник благовремено не потпише уговор
3. да дужник не испуњава неке од услова за које је  изјавом тврдио да

испуњава.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде)
до _______________________ 2018. годинe.

Овлашћујемо наручиоца општина Бабушница - Председник, улица
Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист
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„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________ дана ____________ 2018. године

Датум и и место издавања
овлашћења

______________________

М.П.

Дужник-издавалац
менице

Напомена : форму овог овлашћења доставити на меморандуму
понуђача.
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ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

за добро извршење посла

Корисник: општина Бабушница - Председник, (Поверилац)
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
__________________ и овлашћујемо наручиоца општина Бабушница -
Председник, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца,
да предату меницу може попунити на износ од  __________________
динара (10% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 404-
63/2018-1 набавка радова - реконструкција крова Дома културе у
Бабушници, број понуде ___________  од _________ (по основу гаранције
за добро извршење посла ), у случају:

- да дужник не поштује рокове из уговора за извршење преузетих
обавеза .

- да дужник крши друге уговорне обавезе из Уговора бр
_____________ _______________ од  __________________________ .

Рок важења ове менице је 30 дана дужи од  рока за завршетак
радова - реконструкција крова Дома културе у Бабушници, односно
____________ ( рок за завршетак радова из понуде + 30 дана ) дана од
увођења Извођача у посао.

Овлашћујемо наручиоца општина Бабушница - Председник, улица
Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист
„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
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Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________ дана ____________ 2018. године

Датум и и место издавања
овлашћења

______________________

М.П.

Дужник-издавалац
менице

Напомена : форму овог овлашћења и меницу доставити приликом
потписивања уговора.
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ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -
за oтклањање грешака у гарантном року

Корисник: општина Бабушница - Председник, (Поверилац)
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
__________________ и овлашћујемо наручиоца општина Бабушница -
Председник, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца,
да предату меницу може попунити на износ од  __________________
динара (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 404-
63/2018-1 набавка радова - реконструкција крова Дома културе у
Бабушници, број понуде ___________  од _________ (по основу гаранције
за икљањање грешака у гарантном року ), у случају:

- да дужник не отклони грешке у гарантном року.

Рок важења ове менице је 30 дана дужи од гарантног рока за
изведене радове - реконструкција крова Дома културе у Бабушници,
односно _______________________

Овлашћујемо наручиоца општина Бабушница – Председник , улица
Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист
„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
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Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________ дана ____________ 2018. године

Датум и и место издавања
овлашћења

______________________

М.П.

Дужник-издавалац
менице

Напомена : форму овог овлашћења и меницу доставити приликом
примопредаје радова.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

(овај модел уговора представља садржину уговора  који ће бити закључен
са изабраним понуђачем)
(попунити,парафирати и оверити)

УГОВОР
о

извођењу радова

Закључен дана _______________између:

Наручиоца : Општина Бабушница - Председник
са седиштем у Бабушници улица Ратка Павловића бр. 1
ПИБ: 102145694; Матични број: 07172788;
Број рачуна: 840-64640-14 Назив банке : Управа за трезор
Телефон: 010/385112, Телефакс: 010/385191
кога заступа: Слађана Николић, Председница
(у даљем тексту: Наручилац )

и

Понуђача :......................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:............................. .........,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач ),

Основ уговора:

ЈН број 404-63/2018-1
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од...............................
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне радова
бр. 404-63/2018-1, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за набавку
радова – реконструкција крова Дома културе у Бабушници (одлука о
додели уговора бр. ___________од ________________ године);

- да су средства за финансирање радова која су предмет овог
уговора обезбеђена Одлуком о буџету општине Бабушница за 2018. годину
и Годишњим планом јавних набавки наручиоца општина Бабушница –
Председник за 2018. годину број 404-19/2018-1;

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкција крова
Дома културе у Бабушници у свему према спецификацији из обрасца
понуде бр. ______________од ______________ г. (попуњава Наручилац)
који је саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора извођач радова
се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу
опрему, изврши грађевинске радове, изврши пријаву градилишта
надлежним инспекцијама и обезбеђивање простора, као и друге послове
неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1.
овог уговора износи укупно __________________( _____________________
________________ ) динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних
цена из прихвађене понуде извођача радова бр. _________________од
______________ 2018. г.

Уговорена цена фиксна је по јединици мере и не може се мењати
услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном стварно извршених
радова, а на основу оверене оконачне ситуације од стране надзорног
органа, уз примену уговорених јединичних цена, до планиране вредности
набавке из Плана јавних набавки наручиоца за 2018. годину код наручиоца.

Члан 3.
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Уговорне стране су сагласне да ће наручилац радова уплатити на
рачун извођача радова средства по привременој и по окончаној ситуацији,
сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде, потписаних од стране надзорног органа.

Члан 4.

Привремена ситуација се доставља по основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране
надзорног органа.

Исплата по окончаној ситуацији, извођач радова испоставља
наручиоцу тек по извршеној примопредаји радова и коначном обрачуну
изведених радова и сачињавања записника о тим радњама.

Привремену и окончану ситуацију извођач радова доставља у шест
примерака. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене
ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени
материјал и друго, извођач доставља стручном надзору, који ту
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном,
неће бити бити плаћања по привременим ситуацијама, што извођач радова
прихвата без права приговора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Уговорени радови ће се извести у року од _________ дана од
увођења Извођача у посао.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван
кривицом Извођача;
− у случају елементарних непогода и дејства више силе;
− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу
Наручиоца;
− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који
није одговоран Извођач.
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Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог
уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог
члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог
уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за
технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у
уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,3% од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ
казне не може бити већи од 10 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној
ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да
докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе
у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском
дозволом, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да
по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши грађевинске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :
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-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању
одговорног извођача радова;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према
важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором
преузетих радова;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;

-да се строго придржава мера заштите на раду и да сноси трошкове
осигурања и евентралне штете трећим лицима;

-да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине;

-да радове изводи редоследом и динамиком коју одређује наручилац;
-да омогући вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим
прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

-да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца,  односно
стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговореног рока извођења радова;

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то,
како би радове завршио у уговореном року;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је
завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

-да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за
изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном
месту градилишну таблу.

Извођач се обавезује да градилишну таблу сачини у складу са
Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
(„Сл. гласнк РС“, бр. 22/2015).



Конкурсна документација за јавну набавку број 404-63/2018-1 Страна 71

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под
условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими
наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да достави надлежној инспекцији рада
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на
градилишту.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му
инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му
обезбеди несметан прилаз градилишту најкасније 7 дана по потписивању
уговора..

Члан 11.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора преда
наручиоцу меницу за добро и уговореном року извршење посла у износу од
10% од вредности уговора и са роком 30 дана дужим од рока за извођење
радова из понуде извршиоца радова и приликом примопредаје радова
меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора и са роком од ________године након завршетка радова
које морају бити безусловне и плативе на први позив у корист наручиоца
радова.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку, као заступник наручиоца као
инвеститора радова, обезбеди и ангажује координара за безбедност и
здравље на раду у складу са законом за све време извођења радова.
(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и
не може бити запослено код понуђача) уколико то буде потребно .

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _________________,
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему
важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су
предмет овог уговора записнички преда наручиоцу све гарантне листове за
уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.
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Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив
наручиоца радова, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на
уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а
који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.

Ако извођач радова –понуђач, неприступи извршењу своје обавезе из
ст.1. овог члана у року од 5 дана од дана пријема писменог позива
наручиоца радова, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова.

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему извођач радова
мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима.

Извођач радова дужан је да после сваке набавке материјала и
уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, наручиоца радова
благовременео обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне
опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим
правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико наручилац радова утврди да уграђени материјал или опрема
не одговарају стандардима и техничким прописима, на основу писаног
извештаја и предлога надзорног органа, наручилац радова их одбија и
забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран
уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објеката на којима се изводе радови из уговора, наручилац има
право да тражи од извођача радова да поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе, у складу са техничком документацијом и
уговором преузетим обавезама. Уколико извођач радова у одређеном року
то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво
на терет извођача радова из овог уговора.

Члан 16.

Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу радова за
извршење уговорних обавеза, те и за радове изведене од стране
подизвођача и осталих чланова групе понуђача из заједничке понуде, као
да их је сам извео.
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Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом
радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца радова.
Истовремено, доставља понуду са анализом цене за те радове. Тек након
добијања писмене сагласности од стручног надзора – надзорног органа и
наручиоца радова, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности наручиоца радова извођач радова
ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене
за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр._____
_____________________________. године, за које се утврди постојање
вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и
додатних (непредвиђених) радова, до 10% количине у односу на укупне
радове, неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Уколико се јави потреба за извђењем додатних (непредвиђених)
радова, радова који нису предвиђени пројектом и нема их у премеру и
прерачуну, те нема ни јединичних цена у понуди, Извођач радова је дужан
да предмер и предрачун ових радова достави на увид Надзорном органу и
Наручиоцу. Наручилац може одобрити извођење ових радова уколико
њихова укупна вредност не прелази 5% од уговорене врености радова и
уколико јединичне цене тих радова нису веће од тржишно упоредивих цена
за ту врсту радова, сходно члану 115 Закона о јавним набавкама.

Члан 18.

Извођач радова може, и без претходне сагласности наручиоца
радова, уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене
радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у
току израде пројектне документације.

Извођач и надзорни орган дужни су да истог дана када наступе
околности из ст.1. овог члана о томе обавесте наручиоца радова.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова
цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања
обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене
радове.

Члан 19.

Извођач о окончању радова који су предмет овог уговора обавештава
наручиоца и орган стручног надзора.
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Дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски, најкасније у року од 15

дана од дана завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине: по један представник

наручиоца радова, извођача радова и надзорни орган.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу

радова, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих
уграђених материјала у три извода, са приложеним атестима, као и пројекте
изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, Корисник или
стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје
радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их
не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити
другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утвђује се на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде, које су фиксне и
непроменљиве.

Уз записник о примопредаји радова сачињава се и коначан обрачун
вредности изведених радова, које врши комисија наручиоца и извођача
радова у присуству стручног надзора.

Члан 21.

Наручилац радова има право на једнострани раскид овог уговора у
следећим случајевима:

- ако извођач радова у уговореном року не достави полисе осигурања
уговорене овим уговором;

- уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15
календарских дана, а о узроцима кашњења не обавести наручиоца
радова и надзорни орган, ако извођач радова не изводи радове у
складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима
за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди иизвођача радова,
а извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора у
примереном року, у складу са Законом о планирању и изградњи.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
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Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора наручилац радова има право
да за радове чије је извођење предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач
радова је у наведеном случају обавезан да наручиоцу радова надокнади
штету, која представља разлику између цене радова из овог уговора и цене
радова новог извођача радова, као и трошкове процедуре избора новог
извођача радова и промене услова у којима ће се радови изводити.

Уговор се раскида у писаној форми, која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава
мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора извођач радова дужан је да обезбеди
изведене радове од пропадања, да наручиоцу радова преда пројекат
изведеног стања, као и записник којисије о стварно изведеним радовима до
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за
раскид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Овај уговор примењује се на односе уговорних страна до измирења
међусобних обавеза уговарача у целости.

На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на
њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских
аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о
планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 24.

Прилози и саставни део овог уговора су:

- конкурсна документација за јавну набавку бр.________________;
- понуда извођача радова бр_______________________________..
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Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе
код сваког од уговарача.

Члан 26.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе.

Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред
надлежним судом.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.а ако није потписан
истога дана онда даном потписивања друге уговарне стране .

ИЗВОЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

__________________________ __________________________
Слађана Николић

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,

чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
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IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1 2 3 4

ВРСТА РАДОВА

Укупно
динара без

пдв-а Пдв Укупно динара
са пдв-ом

1. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

7. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

8. ЗАВРШНИ РАДОВИ

9.ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА

УКУПНА ВРЕДНОСТ
РАДОВА

Датум: М.П.                    Потпис понуђача

__________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 1 врсте радова
 у колони 2. уписати вредност радова без пдв-а
 у колони 3. уписати колико износи ПДВ
 у колони 4. уписати вредност радова са пдв-ом
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X . ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧЕВОГ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РАДОВА

ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У БАБУШНИЦИ

ЈН БРОЈ 404-63/2018-1

Реализација радова:

Ред.бр. опис врсте радова трајање
радова
(дана)

календар од почетка до завршетка
радова у недељама у оквиру

уговореног рока
1. ДЕМОНТАЖА И

РУШЕЊЕ
2. ЗИДАРСКИ

РАДОВИ
3. СТОЛАРСКИ

РАДОВИ
4. ТЕСАРСКИ

РАДОВИ
5. ЛИМАРСКИ

РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ

РАДОВИ

7.
ПОКРИВАЧКИ

РАДОВИ

8.
ЗАВРШНИ
РАДОВИ

9.
ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА

Извођач радова,
М.П.

__________________________

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје
ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈН бр
404-63/2018-1 у складу са понуђеним роком извођења радова из конкурсне
документације и предлога уговора.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XII 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 радова - реконструкција крова Дома
културе у Бабушници број 404-63/2018-1 поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.
75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________ [навести назив
понуђача], у поступку јавне набавке радова на реконструкцији крова
Дома културе у Бабушници број 404-63/2018-1 поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

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.



 
 

1.1. NASLOVNA STRANA  
 

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE 
       
Investitor:                                      Opština Babušnica, Babušnica, Ratka Pavlovića br 1,        
                                                           MB:07172788, Pib: 102145694 
 
Objekat:                             Dom kulture, spratnosti P+1 
                                                          ul. Živojina Nikolića Brke br 2, Babušnica 
                                                          KP. br. 104, KO Babušnica 
 

 
Vrsta tehničke dokumentacije:      IDP, Idejni projekat za potrebe  pribavljanja  
                                                          rešenja o odobrenju  izvođenja radova za  
                                                          rekonstrukciju krova 

 
 

Naziv i oznaka projekta:     1 – Projekat arhitekture 
 
                                     
Za građenje / izvođenje radova:     rekonstrukcija krova 
 
 
Pečat i potpis:   Projektant:  
         Polyarch Niš , studio za projektovanje 
                                                           Marko Zečević PR 
     APR Reg.br. BD BP 70079/2016 
 
 

                        
 
 

Pečat i potpis:        Odgovorni projektant:  
Marko Zečević mast. ing. arh.     
broj licence: 300 P282 17 

                                                               

                             
 
 
           Broj tehničke dokumentzacije:     04/18 

Mesto i datum:                               Niš, maj 2018. god.  



1.2.   SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

 
 

1.1. Naslovna strana Projekta arhitekture 

1.2. Sadržaj Projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta Projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta Projekta arhitekture 

1.5. 

Tekstualna dokumentacija 

1.5.1. Izjava o stabilnosti i nosivosti objekta 

1.5.2. Tehnički opis 

1.6. 

Numerička dokumentacija 

1.6.1. Tabelarni prikaz površina objekta, sa prikazom namena 

1.6.2. Predmer i predračun  

1.6.3. Rekapitulacija 

1.6.4. Procenjena investiciona vrednost projektovanih radova 

1.7. 

Grafička dokumentacija 

-postojeće stanje 

1.7.1. Osnova prizemlja postojeće stanje 

1.7.2. Osnova sprata postojeće stanje 

1.7.3. Osnova krova postojeće stanje 

1.7.4. Osnova krovnih ravni 

-novoprojektovano 

1.7.5. Situacioni plan 

1.7.6. Osnova krovne konstrukcije novoprojektovano 

1.7.7. Osnova krovnih ravni novoprojektovano 

1.7.8. Presek 1-1 

1.7.9. Presek 2-2 

1.7.10. Presek 3-3 

1.7.11. Presek 4-4 

1.7.12. Presek 5-5 

1.7.13. Presek 6-6 

1.7.14. Istočna fasada 

1.7.15. Južna fasada 

1.7.16. Zapadna fasada 

1.7.17. Severna fasada 

1.7.18. Skice krova 

 

 

 

 



1.3.  REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

 
 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/9, 81/09 – 

ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka 

US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja 

tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Službeni glasnik RS“, br. 

23/15, 77/2015 i 58/2016) kao: 

 

                           ODGOVORNI  PROJEKTANT 

 

Za izradu idejnog rešenja (IDP) za ishodovanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za 

rekonstrukciju krova Doma kulture Babušnica spratnosti P+1, u ul. Živojina Nikolića Brke br 2,u 

Babušnici, na kp. br. 104 KO Babušnica, određuje se: 

 

MARKO ŽEČEVIĆ mast. ing.arh. ............................................ broj licence  300 P282 17 

 

 

Projektant:                                      Polyarch Niš, studio za projektovanje 

  

Odgovorno lice :                    Marko Zečević PR mast. ing. arh.       

                               

Pečat:                                                Potpis:  

 

 

                  

                                       

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentzacije:      04/18 
 
Mesto i datum:                                 Niš, maj 2018.god.     

 

 



1.4.   IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 

Glavni projektant Idejnog projekta za ishodovanje rešenja o odobrenju izvođenja radova za rekonstrukciju 

krova Doma kulture Babušnica spratnosti P+1, u ul. Živojina Nikolića Brke br 2, u Babušnici, na kp. br. 

104 KO Babušnica, 

MARKO ZEČEVIĆ mast. ing.arh. 

IZJAVLJUJEM 

1. da je Projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji , propisima, standardima i

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi Projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje

osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama

kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva i da objekat ima odgovarajuću nosivost i

stabilnost.

Odgovorni projektant:   Marko Zečević mast. ing. arh. 

Broj licence:      300 P282 17 

Pečat:  Potpis: 

Broj tehničke dokumentzacije:  04/18 

Mesto i datum:      Niš, maj 2018.god. 



1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 



1.5.1. IZJAVA O STABILNOSTI I NOSIVOSTI OBJEKTA 

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji ("SI. Glasnik RS" br. 72/2009, 81/2009 - ispr. 64/2010 
- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014 I 145/2014) I Pravilniku o sadrzini, nacinu I postupku izrade tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("SI. Glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015 i 58/2016),
kao i na osnovu vizuelnog pregleda objekta

IZJAVLJUJEMO 

Da objekat Doma kulture "Babusnica" u Babusnici, ul. Zivojina Nikolica Brke br.2, KP 
br. 104, KO Babusnica , spratnosti P+1 kod koga se radi rekonstrukcija krova ima 
odgovarajucu nosivost i stabilnost, i da nema konstruktivnih ostecenja na 
postojecem objektu. Staticki sistem krova ostaje isti, menja se konstrukcija 
krova, dotrajala grada, krovni pokrivac, limarija, gromobranska instalacija se 
menjaju istom iii priblizno istom novom, sanira se deo dimnjaka iznad tavanice. 

Odgovorni projektant arhitekture: 
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1.5.2 TEHNIČKI OPIS 
uz idejni projekat za rekonstrukciju krova Doma kulture Babušnica spratnosti P+1, u ul. Živojina Nikolića 

Brke br. 2, u Babušnici, na kp. br. 104, KO Babušnica 
  
 
 
 
I   OPŠTE NAPOMENE, LOKACIJA 
 
 

Projekat je izrađen na osnovu zahteva Investitora, kao i sagledavanja - merenja na licu mesta. Predmet projekta je 
rekonstrukcija krova iznad tavanske konstrukcije. U toku projektovanja projektanti su bili u stalnoj komunikaciji sa 
Investitorom, tako da je ova komunikacija dodatno doprinela poboljšanju izrade ovog projekta. 
         Dom kulture Babušnica se nalazi u ulici Živojina Nikolića br. 2 u Babušnici, na kp. br. 104 KO Babušnica.  
 

 
  
II   POSTOJEĆE STANJE 
 
 
  Postojeći Dom kulture je spratnosti P+1 (prizemlje+sprat ). Pored ovog objekta na parceli se nalazi još jedan objekat 
spratnosti P.  
          Postojeća krovna konstrukcija: Postojeći krov je klasičan drveni krov. Krovna kosntrukcija se sastoji od standardne 
drvene građe, sa rogovima, rožnjačama i stubovima i sa krovnim pokrivačem od crepa. Postojeća krovna konstrukcija je 
dotrajala, u jako je lošem stanju što je i razlog za rekonstrukciju krova. 
          Drvene tavanice ostaju u istom stanju u kome su zatečene na licu mesta jer su bez oštećenja. Rekonstrukcija se radi 
samo za krov.  Kamena vuna i folija koja se nalazi na osnovi tavanice se zadržava jer je u izuzetnom stanju i novijeg je 
datuma. 
           Na krovu se nalaze radijska antena i satelitska antena koje je potrebno demontirati. 
 
 
 
III   REKONSTRUKCIJA KROVA OBJEKTA – NOVOPROJEKTOVANO  
 
 
             Predmet projekta je rekonstrukcija krova Doma kulture Babušnica. U statičkom pogledu konstrukcija krova ostaje 
ista. Menja se krovna konstrukcija, dotrajala građa, krovni pokrivač, limarija, gromobranska instalacija  se menjaju istom ili 
približno istom novom, sanira se deo dimnjaka iznad tavanice. 
 Rekonstrukcija krova objekta projektovana je u postojećim gabaritima (visina slemena objekta se ne menja 
+12,07m od kote 0,00). U novoprojektovanom stanju zadržana je postojeća funkcija. 

  Pre početka radova na novoprojektovanom stanju potrebno je demontirati krovni pokrivač objekta, krovnu 
konstrukciju objekta ( demontiraju se drvene letve, rogovi, slemenjača, rožnjače, stubovi, klešta, pajante, kosnici, jastuci ), 
opšivke dimnjaka, kao i sve horizontalne i vertikalne oluke na objektu kako bi se izvršila rekonstrukcija krova i postojeći oluci 
se zamenili novim. 

Novoprojektovani krov je u istom volumenu i gabaritu kao postojeći krov.  
   Krovna konstrukcija se u potpunosti menja novom,  predviđa se izrada nove drvene krovne konstrukcije od suve 

četinarske građe II klase ( čamova rezana građa ). Predviđa se zaštita drvene građe od insekata, algi, gljivica, truljenja, 
zaštitinim premazom. Krovna konstrukcija se štiti intumescentnim premazom za drvo u debljini potrebnoj za otpornost prema 
požaru od 30 min. Ventilacioni kanali koji prolaze kroz tavanski prostor moraju biti otporni prema požaru 60 min, a 
dimovodni 90 min ( ventilacioni i dimni kanali oblažu se lamelnim jastucima od kamene mineralne vune sa aluminijumskom 
folijom). Zaštita drvene krovne konstrukcije se postiže plafonom otpornim na požar 60 min, oblogama prema SRPS 
U.C9.500/1984. Izrađuje se kapak za izlaz na tavanski prostor koji je otporan prema požaru 60 min. 
            Kako je predviđena zamena celog krovnog pokrivača predviđeno je podaščavanje krovne konstrukcije preko kojih se 
postavlja krovna paropropusna – vodonepropusna folija, i zatim drvene letve 3/5cm postavljene u dva pravca preko kojih se 
postavlja falcovani vučeni crep. Daske ukrućuju krovne ravni, pa spregovi u krovu nisu potrebni.  
           Noseću konstrukciju čine drveni rogovi, poprečnog preseka 10/12 cm, postavljeni na međusobnim razmacima 70 do 
100 cm. Krovna konstrukcija ima slemenjaču poprečnog preseka 14/14 cm, prihvatnicu 14/16 cm, uvalnicu 14/16 cm, 



grebenjaču 14/16 cm. Stubovi krovne stolice su poprečnog preseka 14/14 cm, rožnjača 14/16cm, podrožnjača 14/16 cm, 
pajante 8/8 cm, kosnici 14/16 cm, venčanica 16/16 cm. 
            
Predviđa se uklanjanje gromobranske instalacije i zamena novom gromobranskom instalacijom. 
           Predviđa se zamena profilisane ugaone opšivke, opšivke krovnih ivica i zamena opšivke dimnjaka.        

Potrebno je izraditi nove horizontalne i vertikalne oluke od čeličnog plastificiranog lima u boji po zelji Investitora, 
d=0.70mm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače 
oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na 
razmaku do 80cm.  

Nakon završetka radova na rekonstrukciji krova izvršiti završno čišćenje. 
  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                Marko Zečević mast.ing.arh 
 

                                                                                              
 

 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.6.1. TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA OBJEKTA PO PROSTORIMA I ETAŽAMA, SA 

PRIKAZOM NAMENA  

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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