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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0225/3/2 од 14.10.2014.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 0225/3/3 од 14.10.2014.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова - Радови на реконструкцији фасаде
објекта Вила Бота
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Специјална болница "Сокобања"
Адреса: ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања
Интернет страница: www.soko-banja.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН 25/3 су радови на реконструкцији фасаде објекта Вила Бота.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца 15.10.2014.године.

4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Срђан Ђорђевић, тел 018/830-148, локал 1333 и Ана
Стојковић, тел. 018/830-148, локал 1223
Е - mail адреса: sokobolnica@open.telekom.rs; факс: 018/830-072
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 25/3 су радови на реконструкцији фасаде објекта Вила Бота.
Ознака из општег речника набавки: 45454000-Радови на реконструкцији.
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијaма.
3. Рок и начин подношења понуда
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића
бр.48, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Вила Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
23.10.2014.године до 11.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
4. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно дана 23.10.2014. године у 12.00 часова на адреси Специјална болница
"Сокобања"- Сокобања, Војводе Мишића 48, сала на трећем спрату.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА И СЛ.

PREDMER RADOVA

SADRŽAJ
I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI POSLOVI
(GZP)
1
2
3
4

Radovi na pripremi i rušenju
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Razni radovi

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
mera

1

1

2

Radovi na pripremi i rušenju:
Montaža i demontaža metalne fasadne skele, za
radove u svemu po važećim propisima i merama
HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna,
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na
svakih 2,00m visine postaviti radne platforme od
fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne
na ~kant~. Celokupnu površinu skele pokriti
jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko
dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi
se za sve vreme trajanja radova.
Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane
skele.
Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne
skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi
od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i
ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 5 cm i ter
papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama.
Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina
nadstrešnice je 1-2 m, sa ulazima po potrebi.
Nadstrešnicu postaviti na visini od 2,5m. Koristi se
za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput
bez obzira da li se u toku radova, demontira i
ponovo montira.
Obračun po m2 nadstrečnice.

količina

m2

750,82

m2

10,00

cena/jed
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3

U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje
gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta
na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez
obzira na broj čišćenja.
Obračun po m2 gradilišta

4

Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih
radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,
pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino
pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina.
Obračun po m2 fasade.

5

Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki
prozora i drugih elemenata. Limariju demontirati,
upakovati, utovariti na kamion i odvesti na
deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.
Obračun po m1 limarije

6

7

8

Obijanje produžnog maltera sa fasadnih zidova.
Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do
dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka
očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju
Pranje fasadnih zidova vodom pod pritiskom.
Zidove nakon obijanja oprati vodom pod visokim
pritiskom radi otklanjanja svih poroznih materijala i
nečistoća.
Obračun po m2 oprane površine, otvori se odbijaju
Obijanje slojeva poda na terasi prizemlja koja
prokišnjava, a radi saniranja hidroizolacije. Obiti
sve slojeve poda do betonske konstrukcije, šut
prikupiti, spustiti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obračun po m2 poda terase.

m2

200,00

m2

544,50

m1

118,00

m2

541,00

m2

541,00

m2

48,20

м2

419,00

Ukupno radovi na pripremi i rušenju:

2

1

Zidarski radovi:
Dersovanje zida od opeke cementnim malterom.
Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i
otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter
ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne
povuče mleko. Po završenom dersovanju lice
očistiti. Dersovanje se vrši radi boljeg prijanjanja
fasadne obloge.
Obračun po m2 dersovane površine.
Ukupno zidarski radovi:
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3

1

Izolaterski radovi:
Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko
potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit
A naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj
od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše
do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u
sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa
preklopom 15 cm. Varenje bitumenskih traka
izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa
otvorenim plamenom, razmekšavanjem
bitumenske mase površine koja se lepi i
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.
Traku zalepiti celom površinom, sa preklopom 1015 cm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
-hladan premaz bitulitom A
-Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko
prodora kroz krov
-poliazbitol hladna pasta 2-2.5 kg/m²
-staklena mrežica, preklopi 10 cm
-poliazbitol hladna pasta 2-2,5 kg/m²
-staklena mrežica preklopi 10 cm
-poliazbitol hladna pasta 2-2.5 kg/m²
Obračun po m² terase.
m2

2

51,00

Nabavka i izrada tankoslojnog sistema kontaktne
fasade sa pločama od kamene mineralne vune
ravnomerne gustine po celoj debljini ploče,
deklarisane pritisne čvrstoće pri 10%-tnom
sabijanju 30kPa, delaminacije 10kPa, tipa Knauf
Insulation KR FAS ili slično, debljine 8cm. Na
ploče kamene mineralne vune naneti trakasto po
obimu ploče i tačkasto po sredini ploče lepak.
Ploče postaviti tesno jednu uz drugu a naredni red
smaknuto u odnosu na prethodni. Ploče dodatno
mehanički pričvrstiti tiplovima sa čeličnim
nerđajućim vijcima 6-8kom/m2 (tip i dužinu tipla
odrediti u zavisnosti od podloge - u svemu prema
preporukam proizvođača tiplova). Ploče obraditi sa
slojem građevinskog lepka u koji je utopljena
staklena mrežica i završno obraditi malterom u boji
i strukturi poput postojeće fasade. Pre početka
izrade na prethodno dersovani zid od opeke naneti
prajmer CT17 za impregnaciju cigle, proizvođač
Henkel isli sličan. Nakon nanošenja prajmera vunu
lepiti lepkom CT190 (proizvođač Henkel ili sličan)
sa očekivanom potrošnjom od cca 8kg/m2.
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Nakon izvršenog tiplovanja, vunu rabicirati
staklenom mrežicom pomoću istog lepka sa
prosečnom potrošnjom od cca 5kg/m2. Nakon
sušenja rabiciranog sloja naneti prajmer sa
granulacijom CT16 (Henkel) ili sličan, toniran u boji
završnog maltera, i završno obraditi Silikatnosilikonskim završnim malterom CT174, zaglađene
teksture i granulacije 1,5mm (proizvođač henkel ili
sličan). Sve ivice zaštititi odgovarajućim lajsnama.
Kontaktna fasada je sistem tipa Ceresit ili sličan
koji ima petnaestogodišnju garanciju i potrebne
protivpožarne, energetske i druge ateste i ETA
sertifikate.
Obračun po m2 fasade otvori se odbijaju ako su
veći od 3m2.

3

4

5

Ploče ukupne debljine 13cm.
Pre obijanja postojeće fasade izvršiti snimanje iste
i izradu modela profilacije, konzola i trakastih
zubaca, i napraviti kalupe. Nakon saniranja fasade
izliti novu fasadnu plastiku od stirodura u svemu
kao postojeću. Nakon izlivanja plastiku montirati
prema uputstvu proizvođača. Sve obraditi
silikonskim malterom na način koji onemogućava
vidljivost spojeva. Obračun po m1 ugrađene
plastike.
Pre obijanja postojeće fasade izvršiti snimanje iste
i izradu modela profilacije timpanona iznad ulaznih
vrata i napraviti kalupe. Nakon saniranja fasade
izliti novi timpanon od stirodura u svemu kao
postojeći. Nakon izlivanja timpanon montirati
prema uputstvu proizvođača. Sve obraditi
silikonskim malterom na način koji onemogućava
vidljivost spojeva.
Obračun po komadu ugrađenog timpanona.
Obrada špaletni na mestima fasadne profilacije
(razlika između ploča od 8 i 13cm). Sve obraditi na
isti način kao i kontaktnu fasadu sa dodatkom
ivičnih PVC bandaž lajsni.
Obračun po m1 obrađene špaletne.

m2
m2

343,25
76,75

m1

157,80

kom

1,00

kom

149,52

Ukupno izolaterski radovi:
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4

1

2

3

4

Razni radovi:
Nabavka i ugradnja uvozne granitne keramike,
dimenzija 30/60cm, punog preseka, za spoljašnju
upotrebu minimalne protivkliznosti R10. Keramika
se ugrađuje na materijal. Izvršiti padiranje
košuljice i postavljanje keramike u slogu po izboru
investitora sa zalivanjem cementnim mlekom.
Minimalna debljina sloja košuljice je 7cm. Nakon
postavljanja i sušenja keramiku isfugovati
visokokvalitetnim dvokomponentnim fugomalom
tipa Sika i očistiti piljevinom. U cenu uračunati sav
potreban rad i materijal.
Obračun po m2 postavljene keramike.
Nabavka i postavljanje sokle od granitne keramike
u svemu kao iz Pos 1 Raznih radova, visine do
15cm. Sve uraditi u skladu sa propisima za ovu
poziciju. U cenu uračunati sav potreban rad i
materijal.
Obračun po m1 izvedene sokle.
Montaža oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora i
drugih elemenata, demontiranih u okviru pozicije 5
radova na rušenju i demontaži ovog predmera
radova. U cenu uračunati sav potreban rad i
materijal.
Obračun po m1 limarije
Isporuka i montaža solbanka za prozor razvijene
širine do 50cm izradjenog od plastificiranog lima u
tonu po izboru investitora.
Obračun po m1 limarije

m2

48,20

m1

350,00

m1

53,00

m1

65,00

Ukupno razni radovi:

REKAPITULACIJA
I

I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI POSLOVI
(GZP)

Radovi na pripremi i rušenju
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Razni radovi
U K U P N O bez PDV-a:
U K U P N O sa PDV-om:
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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
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) 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);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да располаже неопходним кадровским капацитетом: да у моменту
подношења понуде има у радном односу на неодређено или одређено време или
ангажованог по уговорном основу, најмање једног радника, који је по струци
грађевински инжењер са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије за
извођење предметних радова.
2) Да располаже неопходним техничким капацитетом: да у моменту
подношења понуде понуђач поседује алат и опрему за извођење предметних радова.
3) Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у моменту
подношења понуде понуђач извршио предметне радове код најмање два инвеститора.
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, а додатне услове испуњавају заједно.
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.
1.2.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Испуњеност додатних услова у складу са чланом 76. ЗЈН, понуђач доказује на
следећи начин:
1) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: неопходно је
да уз понуду достави фотокопију радне књижице, односно уговора о ангажовању за
једног гређевинског инжењера са фотокопијом лиценце одговорног извођача радова
Инжењерске коморе Србије (Одговарјућа лиценца) и потврду о важности напред
наведене лиценце.
2) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: неопходно је да
понуђач уз понуду достави оверен списак алата и опреме неопходних за извођење
предметних радова на меморандуму понуђача;
3) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: неопходно је уз
понуду доставити фотокопије закључених уговора о предметној набавци и фотокопије
окончаних ситуација.
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 IV
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 примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде објекта Вила Бота
ЈН бр.25/3, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде објекта Вила
Бота ЈН бр.25/3, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова
ЈН бр 25/3
Радови на реконструкцији фасаде објекта Вила Бота

13/ 34

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића
бр.48, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Вила Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
23.10.2014.године до 11.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно дана 23.10.2014. године у 12.00 часова на адреси Специјална болница
"Сокобања"- Сокобања, Војводе Мишића 48, сала на трећем спрату.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.
Понуда мора да садржи:
 Врсту, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга (образац III у
конкурсној документацији)
 Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова (образац IV, у конкурсној документацији);
 Образац понуде, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној
документацији);
 Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом,
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела
уговора (образац VII у конкурсној документацији);
 Образац изјаве о независној понуди (образац IX у конкурсној документацији);
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 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијaма.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница
"Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Вила Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ”- или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта Вила
Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта Вила
Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде
објекта Вила Бота ЈН 25/3- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања (не може бити краћи од 8 дана) _______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна (ситуације).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок завршетка радова је (најдуже 45 дана од дана позива наручиоца и увођења у посао)
_______ дана од дана позива наручиоца и увођења у посао.
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је (минимум 24 месеци од дана примопредаје радова)
______месеци од дана примопредаје радова.
10. 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 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 за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
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.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у
року од 8 дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену
бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом
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депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
овлашћењем за попуну менице.
Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у
случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката
и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико Добављач не испоштује одредбе уговора;
- уколико Добављач не изврши радове на начин и у року дефинисаним Уговором .
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца:
Специјална болница "Сокобања", ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања,
електронске поште на e-mail: sokobolnica@open.telekom.rs. или факсом на број:
018/830-072) 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 бр 25/3”.
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.
У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.
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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 из
поглавља IV одељак 3.).
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 email: sokobolnica@open.telekom.rs. или факсом на број: 018/830-072, или препорученом
пошиљком са повратницом. 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 3 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 5 дана од дана пријема одлуке.
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 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
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Вила Бота ЈН бр.25/3
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког 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 РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ
ОБЈЕКТА ВИЛА БОТА, ЈН 25/3

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
_______ дана од дана пријема
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 8 исправно испостављеног
дана)
рачуна (ситуације)

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана ________ дана
отварања понуда)
отварања понуда

од

дана

_______ дана од дана позива
Рок завршетка радова је (најдуже 45 дана од наручиоца и увођења у посао
дана позива наручиоца и увођења у посао)
Гаранција за изведене радове је (минимум 24 ______месеци
од
месеци од дана примопредаје радова)
примопредаје радова

Место извршења услуге

дана

Објекат Вила Бота

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише у складу са понудом, чиме потврђује да је сагласан садржином модела
уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача, попуњен модел уговора потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.
Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део уговора
који ће извршити подизвођач.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА
ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ВИЛА БОТА
Закључен између:
Наручиоца Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести «Сокобања», са седиштем у
Сокобањи, улица Војводе Мишића бр. 48, кога заступа директор др сц.мед. Љиљана Исаковић
(у даљем тексту: наручилац)
и
____________________, са седиштем у ___________, улица ______________ бр. ___, кога
заступа директор ________________________ (у даљем тексту:извођач)
(остали понуђачи из групе понуђача)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подаци о наручиоцу:
Подаци о извођачу:
ПИБ:
100693517
ПИБ:
Матични бр.: 07248261
Матични бр.:
Број рачуна: 840-537667-43
Број рачуна:
Телефон:
018/830-148
Телефон:
Телефакс:
018/830-072
Телефакс:
Е-mail: sokobolnica@open.telekom.rs
Е-mail:
Основ уговора:
Број ЈН и датум објављивања јавне набавке на ЈН 25/3 објављена дана 15.10.2014. године, на
Порталу јавних набавки и интернет страници Порталу јавних набавки и интернет страници
Болнице:
Болнице
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ______________
Члан 1.
1.1. Уговорне стране констатују:
- да понуда извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора.
- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде извођача и одлуке о додели
уговора бр. ________ од _________ год. изабрао извођача за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Вила Бота.
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Члан 2.
2.1. Предмет уговора је извођење радова на радова на реконструкцији фасаде објекта Вила Бота
у Сокобањи, ул. Војводе Мишића и ближе је одређен усвојеном понудом извођача бр. ________
од _______ 2014. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком
документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
(Извођач наступа са подизвођачем ______________________, ул. ________________ из
__________________________, који ће делимично извршити предметну набавку радова, у делу:
_________________________________________________________________________________)
2.2. Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске
и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно
__________ динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на
основу јединичних цена из понуде Извођача бр._____________од __________2014.године.
3.2. Уговорна цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
3.3. Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
4.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _______од
________2014.године и потписаним од стране стручног надзора, у року од ___ дана од дана
пријема оверене ситуације.
4.2. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.
4.3. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, грађевински дневник и другу документацију, Извођач доставља стручном
надзору на оверу, а потом Наручиоцу ради плаћања по привременој и окончаној ситуацији.
Члан 5.
5.1. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком
плану, који је саставни део овог уговора.
5.2. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
- да је наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за
извођење радова,
- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.
5.3. Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе
наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
5.4. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за квалитативну и
квантитативну примопредају радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.
5.5. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
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Члан 6.
6.1. Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, али не дуже од 15 календарских
дана:
- 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 под условом да
обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази
обим радова који су предмет овог уговора
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
6.2. 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 дана
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
6.3. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
6.4. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
6.5. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног
рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
7.1. Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% 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.
7.2. Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 11. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговерене вредности за сваки дан закашњења, с`тим
што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.
7.3. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
7.4. Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњавања обавеза Извођача из члана 11. Уговора, претрпео штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговрне казне и разлику до
пуног износа претрпњене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Члан 8.
8.1. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором
и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
8.2. Извођач се обавезује:
- 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 потребне за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- 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;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
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- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у
погледу уговорених рокова извођења радова;
- 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 недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у
року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 9.
9.1.Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора
да садржи:
- податке о објекту на коме се изводе радови;
- одговорном пројектанту;
- издатом одобрењу за извођење радова;
- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу;
- почетак и рок завршетка радова.
Члан 10.
10.1. Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
10.2. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.
10.3. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку
документацију и одобрење за извођење радова, као и обезбеђујући му несметан прилаз
градилишту.
Члан 11.
11.1.Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је у обавези да у року од 3 дана од дана
закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције:
прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. Детаљан
динамички план доставити у четири примерка, по два за сваку уговорну страну.
Члан 12.
12.1. За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, извођач ће бити у обавези да у року од 8 дана
од дана закључења уговора, достави наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро
извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.
12.2. Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно,
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
12.3. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
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12.4. Уколико се извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења
посла, наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од
вредности уговора без ПДВ-а.
12.5. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
12.6. Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико извођач не испоштује одредбе уговора
- уколико извођач не изврши уговорну обавезу на начин и у року дефинисаним Уговором
Члан 13.
13.1. Извођач је дужан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Члан 14.
14.1. Гарантни рок за изведене радове износи ____ месеци рачунајући од дана примопредаје
радова.
14.2. Извођач је дужан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему.
Члан 15.
15.1. Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, 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.
15.2. Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по
пријему писменог позива од стране наручиоца, наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача.
Члан 16.
16.1. За укупно уграђен материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима.
16.2. Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене оргнизације за контролу квалитета.
16.3. 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.
16.4. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач
у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на
трошак извођача по овом уговору.
Члан 17.
17.1. Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних
(непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и наручиоца.
17.2. По добијању писмене сагласности наручиоца, односно, након спровођења преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став.1 тачка 5. ЗЈН) извођач
ће извести додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова
усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају
фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 15% количине неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
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Члан 18.
18.1. Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне и непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
18.2. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 19.1.
овог члана, о томе обавесте наручиоца.
18.3. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
18.4. Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 19.
19.1. Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
19.2. Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка
радова.
19.3. Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора
и извођача.
19.4. Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
19.5. Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и
пројекте изведених радова у два примерка.
19.6. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако
их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун извођача радова.
19.7. Евентуално уступање отклањања недостака другом извођачу наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Члан 20.
20.1. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
20.2. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о промопредаји радова.
Члан 21.
21.1. Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
-уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач
не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих радова
прекине са извођењем радова
-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног
надзора
-у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 22.
22.1. У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет
овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади
наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и
цене радова новог извођача за те радове
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22.2. Уговор се раскида изјавом 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.
22.3. У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања,
да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
уговора.
Члан 23.
23.1.За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката. као и одредбе Посебних
узанси о грађењу.
Члан 24.
24.1. Прилози и саставни делови уговора су:
-понуда извођача бр. __________ од ____________
-динамички план.
Члан 25.
25.1. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
25.2. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 26.
26.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 27.
27.1. Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА
_________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
ДИРЕКТОР
др сци.мед. Љиљана Исаковић
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VIII 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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IX 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 не реконструкцији фасаде објекта Вила Бота, ЈН бр 25/3,
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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