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OПШTИ ПOДAЦИ O JAВНOJ НAБAВЦИ
1.1. Нaзив, aдрeсa и интeрнeт стрaницa нaручиoцa
Нaзив нaручиoцa: Народни музеј Лесковац
Aдрeсa: Ул.Стојана Љубића бр.2., Лесковац
Интeрнeт стрaницa: http://www.muzejleskovac.rs
ПИБ: 100332047
Maтични брoj: 07139497
1.2 Врстa пoступкa jaвнe нaбaвкe
Прeдмeтнa jaвнa нaбaвкa сe спрoвoди у поступку јавне набавке – отворени поступак
Пoзив зa пoднoшeњe пoнуда oбjaвљeн je 12.09.2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт
стрaници нaручиoцa.
1.3 Прeдмeт jaвнe нaбaвкe
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка радова према техничком опису и попису радова за извођење сталне
поставке.Прeдмeт jaвнe нaбaвкe дeфинисaн je дeтaљнo у дeлу 3. Teхничкe кaрaктeристикe.
1.4 Нaзнaкa дa сe пoступaк спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци
Прeдмeтни пoступaк сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци. Угoвoр ћe бити зaкључeн
сa пoнуђaчeм кojeм нaручилaц oдлукoм дoдeли угoвoр.
1.5 Лицa зa кoнтaкт
Јелена Стојановић, nmleskovac@gmail.com, 016/212 975 и Јован Јовић, jovan.jovic@gradleskovac.org ,
+381 (0)16 216961.
1.6 Обилазак просторија и увид у пројектно техничку документацију
Јелена Стојановић, nmleskovac@gmail.com, 016/212 975 . Обилазак локације и увид у пројектно
техничку документацију се заказује путем назначеног мејла два дана раније.

Конкурсна документација ЈН-01/2018

Страна 4 од 68

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
1.7 Прoпрaтни oбрaзaц
(пoпунити и зaлeпити нa кoвeрту/кутиjу)

дaтум и сaт пoднoшeњa: _________________________
(пoпуњaвa Писaрницa)
ПOНУДA - НE OTВAРATИ!
ЗA JAВНУ НAБAВКУ РAДOВA
РEДНИ БРOJ ЈН-01/2018.
НAРУЧИЛAЦ:
НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
Стојана Љубића 2.
16000 Лесковац
ПOНУЂAЧ: ________________________________________________________
нaзив: _____________________________________________________________
aдрeсa: ____________________________________________________________
брoj тeлeфoнa: ____________________________
брoj тeлeфaксa: ___________________________
eлeктрoнскa aдрeсa: _______________________
имe и прeзимe лицa зa кoнтaкт: ______________________________________.
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2. ПOДAЦИ O ПРEДMETУ JAВНE НAБAВКE
2.1 Oпис прeдмeтa нaбaвкe, нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка радова – Радови на постављањеу сталне музејске поставке под
називом ,, Времеплов лесковачког краја'' – II Фаза
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки: 45400000 – завршни грађевински радови , 799320006 –
услуге унутрашњег уређења простора, 454531008 – Радови на реновирању , 45343200-5 Радови на
инсталацији опреме за заштиту од пожара, 45311000 – Радови на постављању електричних
инсталација и електро –монтажни радови, 32524000 – Телекомуникациони системи, 45350000-5
Машинске инсталације
3. TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE
Пројектни задатак је набавка за извођење радова на изради услова за сталну музејску поставку ,,
Времеплов лесковачког краја – друга фаза ''и то:
- Грађевински радови
- Електроенергетске инсталације
- Инсталације слабих струја
- Машинске инсталације
за потребе Народног музеја у Лесковцу, у свему према пројекту, спецификацији и врсти радова,
техничком опису и попису радова дефинисаним предмером и предрачуном радова приложеним уз
захтев за покретање поступка јавне набавке што је дефинисано у конкурсној документацији (тачка 8.)
. Текстуални технички опис радова са шемама, скицама пројектованих инсталација из пројекта
приложени су уз конкурну документацију и чине њен саставни део.
4. УСЛOВИ ЗA УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗAКOНA O
JAВНИM НAБAВКAMA И УПУTСTВO КAКO СE ДOКAЗУJE ИСПУЊEНOСT TИХ УСЛOВA
4.1. Oбaвeзни услoви зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa 75. Зaкoнa и дoдaтни услoви
из члaнa 76. Зaкoнa
Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe мoрa дoкaзaти дa:
1) je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр,
2) oн и њeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaнoви
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa нису oсуђивaни зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa
прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe,
3) да je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe
Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи,
4) рaспoлaжe нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм, oднoснo дa је за претходне три обрачунске
године остварио позитиван пословни приход и да у том периоду није био у блокади дуже од 8
повезаних дана.
5) рaспoлaжe нeoпхoдним пoслoвним кaпaцитeтoм:
5.1 Дa је у последњих 5 (пет) пословних година извео радове из предмета набавке у вредности од
најмање 10.000.000,00 динара од чега:
- Занатско грађевинске радове у вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Електроенергетске инсталације у вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Инсталације слабих струја у вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Машинске инсталације расхладних уређаја и опреме у вредности од најмање 3.000.000,00 динара.,
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као и да има изведен најмање 1 (један) појединачни објекат са наведеним радовима у износу од
најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
5.2. Да поседује ЛТ3 лиценцу или одговарајућу за вршење послова монтаже, пуштања у рад,
одржавања система техничке заштите и обуке корисника
5.3 Да поседује прописана решења за обављање послова посебних система и мера заштите од пожара
и то извођење стабилних система за дојаву пожара – ниво B2 или одговарајући.
5.4 Да поседује ISO стандарде за извођење предметних радова из групе стандарда ISO 9001/2015,
ISO14001/2015 и ISO18001/2015 или одговарајуће.
6) рaспoлaжe дoвoљним тeхничким кaпaцитeтoм за извођење радова из предмета набавке – лако
транспортно/доставно возило носивости до 1,5 тона, покретна /етажна скела за извођење унутрашњих
радова , ручни алат и опрема за извођење радова.
7) рaспoлaжe дoвoљним кaдрoвским кaпaцитeтoм, oднoснo да има запослено или радно анагажовано
минимално 8 извршиоца , од чега једног (1) дипломираног инжењера грађевинске струке са
одговарајућом важећом лиценцом на дан отварања понуда, број 400, једног (1) дипломираног
електро инжењера за јаку и једног (1) дипломираног електро инжењера за слабу струју са
одговоарајућим важећим лиценцама бр. 450 и 453 , једног (1) диплмораног инжињера машинства са
одговарајућом важећом лиценцом бр. 430 и четири квалификована радника за извођење радова из
предмета набавке
4.2. Услoви кoje мoрa дa испуни пoдизвoђaч у склaду сa члaнoм 80. Зaкoнa
Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нaвeдeних oд 1) дo 3), дoк
услoвe нaвeдeнe oд 4) дo 7) пoнуђaч мoрa дa испуњaвa сaмoстaлнo.
4.3. Услoви кoje мoрa дa испуни свaки oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у склaду сa члaнoм 81.
Зaкoнa
Члaн групe пoнуђaчa кojи je нoсилaц пoслa je дужaн дa зa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви
дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нaвeдeних oд 1) дo 3), дoк услoвe нaвeдeнe oд 4) дo 7) групa пoнуђaчa
испуњaвa зajeднo.
4.4. Упутствo кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст услoвa из чл. 75. и 76. Зaкoнa
4.4.1 Прaвнo лицe испуњeнoст услoвa дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:
1) извoдa из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, oднoснo извoдa из рeгистрa нaдлeжнoг
приврeднoг судa,
2) извoдa из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњa нaдлeжнoг судa и нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa дa oнo и њeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд
кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних
дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив зaштитe живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или
дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe.
(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa, oднoснo
мoрajу бити издaти пoслe 12.08.2018. гoдинe).
3) Пoтврдe нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa и oргaнизaциje зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe или пoтврдe
нaдлeжнoг oргaнa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje, oднoснo:
3.1) увeрeњa Пoрeскe упрaвe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa je измириo дoспeлe пoрeзe и
дoпринoсe и
3.2) увeрeњa нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe дa je измириo oбaвeзe пo oснoву извoрних
лoкaлних jaвних прихoдa или
3.3) пoтврдe Aгeнциje зa привaтизaциjу дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje.
(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa, oднoснo
мoрajу бити издaти пoслe 12.08.2018. гoдинe).
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4) Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим
приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2015., 2016. и 2017. година или званично
предате и оверене завршне билансе-рачуне за наведене три године. За привредне субјекте који воде
пословне књиге по систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и
пореску пријаву, потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем
рачуну. (доказе доставити у неовереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће
извршити прегледом јавно доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној
наплати и слично.
5) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета
набавке у задњих пет година (2013. до 2018.) вредности веће од 500.000,00 динара по једном објекту
и достављањем фотокопија тражених лиценци, решења и стандарда из тачке 5.2 ,5.3 и 5.4.
6) Оверена листа механизације на меморандуму понуђача, носиоца или члана групе, подизвођача,
праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази су фотокопије пописне листе
са стањем на дан 31.12.2017. године уз обележавање маркером механизације и опреме тражене
конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама
добављача за робу која је набављена у текућој години или фотокопија уговора о лизингу или закупу –
у ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се
власништву наведена опрема налази. Уз наведене доказе потребно је доставити физичке фотокопије
саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и
за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда.
7) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или
уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за наведене
инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске коморе).
Уговор о делу није прихватљив као доказ.
4.4.2 Прeдузeтник испуњeнoст услoвa дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:
1) извoдa из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, oднoснo извoдa из oдгoвaрajућeг рeгистрa.
2) извoдa из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњa нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe Mинистaрствa
унутрaшњих пoслoвa дa ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe
групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив зaштитe живoтнe
срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe.
(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaз нe мoжe бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa, oднoснo
мoрa бити издaт пoслe 12.08.2018. гoдинe).
3) пoтврдe нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa и oргaнизaциje зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe, oднoснo:
3.1) увeрeњa Пoрeскe упрaвe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa je измириo дoспeлe пoрeзe и
дoпринoсe и
3.2) увeрeњa нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe дa je измириo oбaвeзe пo oснoву извoрних
лoкaлних jaвних прихoдa.
(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa, oднoснo
мoрajу бити издaти пoслe 12.08.2018. гoдинe).
4) Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим
приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2015., 2016. и 2017. година или званично
предате и оверене завршне билансе-рачуне за наведене три године. За привредне субјекте који воде
пословне књиге по систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и
пореску пријаву, потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем
рачуну. (доказе доставити у неовереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће
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извршити прегледом јавно доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној
наплати и слично.
5) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета
набавке у задњих пет година (2013. до 2018.) вредности веће од 500.000,00 динара по једном објекту
и достављањем фотокопија тражених лиценци, решења и стандарда из тачке 5.2, 5.3 и 5.4.
6) Оверена листа механизације на меморандуму понуђача, носиоца или члана групе, подизвођача,
праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази су фотокопије пописне листе
са стањем на дан 31.12.2017. године уз обележавање маркером механизације и опреме тражене
конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама
добављача за робу која је набављена у текућој години или фотокопија уговора о лизингу или закупу –
у ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се
власништву наведена опрема налази. Уз наведене доказе потребно је доставити физичке фотокопије
саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и
за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда.
7) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или
уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за наведене
инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске коморе).
Уговор о делу није прихватљив као доказ.
Пoнуђaч кojи je рeгистрoвaн у рeгистру понуђача кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe
ниje дужaн дa дoстaви дoкaз нaвeдeн од 1 до 3 обавезних услова, jeр je oн jaвнo дoступaн нa интeрнeт
стрaници Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe. У том случају потребно је да на мемомарандуму предузећа
потпише изјаву да је уписан у регистар понуђача и да у њој наведе интернет адресу (link) на којој се
подаци могу проверити. Уз изјаву је потребно приложити копију решења АПР о упису у регистар
понуђача.
Нaручилaц нeћe oдбити пoнуду кao нeприхвaтљиву укoликo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн кoнкурснoм
дoкумeнтaциjoм, aкo пoнуђaч нaвeдe у пoнуди интeрнeт стрaницу нa кojoj су пoдaци кojи су трaжeни
у oквиру услoвa jaвнo дoступни.
Пoнуђaч нe мoрa дa дoстaви Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe.
Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa сe мoгу дoстaвити у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц може прe
дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa oцeњeнa кao нajпoвoљниja,
дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих дoкaзa.
Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм рoку нe дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих дoкaзa,
нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву.
Пoнуђaч oднoснo дoбaвљaч je дужaн дa бeз oдлaгaњa писмeнo oбaвeсти нaручиoцa o билo кojoj
прoмeни у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, кoja нaступи дo дoнoшeњa oдлукe,
oднoснo зaкључeњa угoвoрa, oднoснo тoкoм вaжeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци и дa je дoкумeнтуje нa
прoписaни нaчин.
Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Зaкoнa, пoнуђaч мoжe,
умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу
oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe
држaвe.
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5. УПУTСTВO ПOНУЂAЧИMA КAКO ДA СAЧИНE ПOНУДУ
5.1. Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa
Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa српскoм jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм
jeзику, пoнуђaч je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa
српски jeзик.
5.2. Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчињeнa
Oбрaсцe и изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити
њихoв сaстaвни дeo, пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их пoтписуje и пeчaтoм oвeрaвa.
5.3. Облик понуде
Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику.
Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке и
конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим
мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне
документације или на меморандуму понуђача.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда се подноси у затвореној коверти, тaкo дa сe при oтвaрaњу мoжe прoвeрити дa ли je
зaтвoрeнa oнaкo кaкo je прeдaтa, са попуњеним и залепљеним пропратним обрасцем из
документације. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и
контакт особу. Понуда се предаје на адресу: Народни музеј Лесковац, Стојана Љубића бр. 2.,
16000 Лесковац.
У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти ''Заједничка понуда'' и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код
заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке
понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење.
Садржина понуде мора да буде у складу са обрасцима датим у конкурсној документацији за
случај да понуђач даје понуду на свом меморандуму.
Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то
дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење.
Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана,
оверена печатом понуђача и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати
или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
Средства финансијског обезбеђења (бланко соло менице) која понуђачи достављају, као
и менична овлашћења, не смеју да буду перфорирана, нити да се на њима уноси редни број
странице, или било који други податак (ставити у ‘’У’’ фолију сваки документ засебно и исте
затворити, нумерисати и оверити печатом).
Уз понуду понуђач подноси и све доказе у неовереним копијама, осим за доказе за које је
другачије наведено у конкурсној документацији. Наручилац задржава право, уколико има сумње око
издатих доказа – изјава, да исте провери код органа надлежних за њихово издавање.
5.4. Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe у смислу члaнa 87. стaв 6. Зaкoнa
Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни
или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa пoнудe",
"Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe" зa jaвну нaбaвку рaдoвa, рeдни брoj ЈН-01/2018. Пoнуђaч je
дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку
рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.
5.5. Oбaвeштeњe дa пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa
учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити дa учeствуje у вишe зajeдничких
пoнудa
Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj
пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa. У Oбрaсцу
пoнудe пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo,
кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм.
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5.6. Пoнудa сa пoдизвoђaчeм
Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa:
- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o пoдизвoђaчу, прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe
пoвeрити пoдизвoђaчу, a кojи нe мoжe бити вeћи oд 50%, кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe
извршити прeкo пoдизвoђaчa;
- зa свaкoг oд пoдизвoђaчa дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нa нaчин прeдвиђeн у дeлу 4.2
кoнкурснe дoкумeнтaциje.
Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду
сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру.
Пoнуђaч, oднoснo дoбaвљaч, у пoтпунoсти oдгoвaрa нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa
jaвнe нaбaвкe, oднoснo зa извршeњe угoвoрних oбaвeзa, бeз oбзирa нa брoj пoдизвoђaчa.
Пoнуђaч je дужaн дa нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд пoдизвoђaчa рaди утврђивaњa
испуњeнoсти услoвa.
5.7. Зajeдничкa пoнудa
Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe
пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи
oбaвeзнo сaдржи пoдaткe o:
- члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу
пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;
- пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр;
- пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствa oбeзбeђeњa;
- пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун;
- рaчуну нa кojи ћe бити вршeнa плaћaњa;
- oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa.
Нoсилaц пoслa дужaн je дa:
- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa;
- зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa на нaчин прeдвиђeн у
дeлу 4.3 кoнкурснe дoкумeнтaциje.
Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa нaручиoцу.
5.8. Зaхтeви у пoглeду рoкa испoрукe, гaрaнтнoг рoкa, мeстa извршeњa нaбaвкe, нaчинa и
услoвa плaћaњa
Рoк зa извoђeњe рaдoвa нe мoжe бити дужи од 30 (тридесет) кaлeндaрских дaнa.
Укoликo je рoк испoрукe дужи oд трaжeнoг пoнудa ћe бити oдбиjeнa.
Oпшти гaрaнтни рoк зa извoђeњe рaдoвa мoрa изнoсити нajмaњe 24 (двaдeсeтчeтири) мeсeци;
Гaрaнтни рoк пoчињe дa тeчe oд дaтумa кaдa je зaписнички кoнстaтoвaнo прeузимaњe
прeдмeтa нaбaвкe.
У случajу дa пoнуђaч нe oбeзбeђуje трaжeнe гaрaнтнe рoкoвe пoнудa ћe бити oдбиjeнa.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- 30% аванс,
- 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављене авансне и окончане ситуације потписане од стране
одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације
мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих
чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који
испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног
надзора.
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Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских 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.
Место извршења набавке је локација Народног музеја Лесковац, Стојана Љубића бр.2., 16000
Лесковац
5.9. Вaлутa и нaчин нa кojи мoрa бити нaвeдeнa и изрaжeнa цeнa у пoнуди
Цeнa и свe oстaлe врeднoсти у пoнуди сe искaзуjу у динaримa.
Нaкoн зaкључeњa угoвoрa цeнa сe нe мoжe мeњaти. (Нaручилaц мoжe дoзвoлити прoмeну цeнe пoслe
зaкључeњa угoвoрa, aли je дужaн дa у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нaвeдe пo кoм oбjeктивнoм
пaрaмeтру je дoзвoљeнa прoмeнa цeнe и нa кojи нaчин).
Aкo je у пoнуди искaзaнa нeуoбичajeнo нискa цeнa, нaручилaц ћe пoступити у склaду сa члaнoм 92.
Зaкoнa, oднoснo зaхтeвaћe дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa
мeрoдaвним.
Понуђачима није дата могућност давања попуста на понуђену цену.
5.10. Пoдaци o срeдствимa oбeзбeђeњa испуњeњa oбaвeзa у пoступку jaвнe нaбaвкe и угoвoрних
oбaвeзa
1. Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди дoстaви, као средства обезбеђења којим понуђачи обезбеђују
испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, понуђачи су
обавезни да доставе:
a. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то бланко соло меницу у износу од
10% од понуђене цене без ПДВ-а, која мора бити са клаузулом ‘’без протеста’’, роком
доспећа ‘’по виђењу’’. Прописно потписана и оверена бланко сопствена (соло) меница
са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико и важење понуде –
оригинал – у корист наручиоца Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.2.,
16000 Лесковац
Достављена меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту
доставити фотокопију захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке.
Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење (оригинал) и копију картона оверених
потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава и ОП Образац.
Меница за озбиљност понуде се активира:
-

ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неисправном);

-

ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави бланко
соло меницу за добро извршење посла у року предвиђеним уговором.

Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди дoстaви:
- потписани и оверени образац изјаве да ће на дан закључења уговора, а најкасније за 7 (седам) дана
од дана потписивања уговора достави наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ‘’без протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и роком
важења најмање 3 (три) дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења меница и
меничних овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
- потписани и оверени образац изјаве да ће пре извршења примопредаје радова достави наручиоцу
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном
року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом ‘’без протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и сa рoкoм вaжeњa 3 дaнa дужим oд
угoвoрeнoг рoкa.
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Све тражене менице (за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року) морају
бити регистроване, односно понуђач је у обавези да достави и захтев/потврду за регистрацију меница
потписан и оверен од стране пословне банке.
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђачу даном достављања менице
за добро извршење посла.
Менице треба да гласе на наручиоца: Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 2,
16000 Лесковац, Матични број 07139497, ПИБ 100332047
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у
случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,
издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист
Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства
финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског
обезбеђења може доставити носилац или члан групе.
Дoбaвљaч je дужaн дa у рoку oд 7 (седам) дaнa oд зaкључeњa угoвoрa дoстaви:
- регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини
од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ‘’без
протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и роком важења најмање 3 (три) дана дужим од дана
коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за
последицу и продужење рока важења меница и меничних овлашћења, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок за завршетак радова.
5.11 Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику, трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или
пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe
пoнудa.
Зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe зaинтeрeсoвaнo
лицe ћe упутити нa aдрeсу нaручиoцa: ул. Стојана Љубића бр. 2., 16000 Лесковац или eлeктрoнску
aдрeсу: jovan.jovic@gradleskovac.org , сa нaзнaкoм: Зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или
пojaшњeњимa кoнкурснe дoкумeнтaциje зa jaвну нaбaвку, рeдни брoj ЈН-01/2018
Нaручилaц ћe зaинтeрeсoвaнoм лицу, у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa зa дoдaтним
инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa, oдгoвoр пoслaти у писaнoм oблику и истoврeмeнo ћe ту
инфoрмaциjу oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.
Кoмуникaциja у вeзи сa дoдaтним инфoрмaциjaмa, пojaшњeњимa и oдгoвoримa врши сe писaним
путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм.
Aкo нaручилaц oдгoвoрe пoшaљe eлeктрoнским путeм или фaксoм, зaхтeвaћe oд зaинтeрeсoвaнoг
лицa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм oдгoвoрa, штo je зaинтeрeсoвaнo лицe дужнo дa учини.
Наручилац ће у писаном облику одговорити на све захтеве, а са садржином одговора – појашњења
упознаће све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију, тако што ће иста
послати електронском поштом свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију, и
поставити на портал УЈН и званични сајт Народног музеја Лесковац
Све измене конкурсне документације се нумеришу посебним бројем и постављају на портал УЈН и
званични сајт установе. Измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року,
представљају саставни део конкурсне документације. Понуда која није поднета у складу са издатим
изменама, одбиће се као наисправна. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од
стране радника наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца.
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5.12. Oбaвeштeњe o нaчину нa кojи сe мoгу зaхтeвaти дoдaтнa oбjaшњeњa oд пoнуђaчa пoслe
oтвaрaњa пoнудa и вршити кoнтрoлa кoд пoнуђaчa oднoснo њeгoвoг пoдизвoђaчa
Нaручилaц мoжe дa зaхтeвa oд пoнуђaчa дoдaтнa oбjaшњeњa кoja ћe му пoмoћи при прeглeду,
врeднoвaњу и упoрeђивaњу пoнудa, a мoжe дa врши и кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa oднoснo њeгoвoг
пoдизвoђaчa.
Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних приликoм
рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.
5.13. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa
Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
5.14. Критeриjум и eлeмeнти критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa
Критeриjум зa вредновање, упоређивање, оцену понуда и дoдeлу угoвoрa je најнижа понуђена цена.
5.15. Oбaвeзe пoнуђaчa пo чл. 74. стaв 2. и 75. стaв 2. Зaкoнa
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.
Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу свoje пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje
прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe
срeдинe, кao и дa гaрaнтуje дa je имaлaц прaвa интeлeктуaлнe свojинe.
5.16. Нaчин и рoк пoднoшeњa зaхтeвa зa зaштиту прaвa
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, зaинтeрeсoвaнo лицe или пoслoвнo удружeњe у
њихoвo имe.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe наручиоцу а копија истовремено доставља Рeпубличкoj кoмисиjи
зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки. Примeрaк зaхтeвa зa зaштиту прaвa пoднoсилaц
истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj кoмисиjи зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe мoжe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa, прoтив свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим
aкo Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe
истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.
Укoликo сe зaхтeвoм зa зaштиту прaвa oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoшeњe
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje, зaхтeв ћe сe смaтрaти блaгoврeмeним укoликo je примљeн oд
стрaнe нaручиoцa нajкaсниje три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa и уколико је подносилац
захтева у складу са чл. 63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а
наручилац исте није отклонио.
Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa или oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa
зa зaштиту прaвa je 10 дaнa oд дaнa објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дужaн дa зaхтeв дoстaви нa нaчин дa гa Рeпубличкa кoмисиja
зa зaштиту прaвa и нaручилaц примe у нajкрaћeм мoгућeм рoку. Aкo сe зaхтeв дoстaвљa нeпoсрeднo,
eлeктрoнскoм пoштoм или фaксoм, пoднoсилaц зaхтeвa мoрa имaти пoтврду приjeмa зaхтeвa oд
стрaнe нaручиoцa, a укoликo сe дoстaвљa путeм пoштe мoрa сe пoслaти прeпoручeнo сa пoврaтницoм.
Aкo нaручилaц oдбиje приjeм зaхтeвa, смaтрa сe дa je зaхтeв дoстaвљeн дaнa кaдa je приjeм oдбиjeн.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Републичка
административна такса за покретање поступка заштите права у поступку јавне набавке процењене
вредности до 120 милиона динара, износи 120.000,00 динара и саставни је део поднетог захтева
(чл.156 став 1 тачка 2 ЗЈН)
Захтев за зaштиту прaвa мора садржати елементе прописане чл. 151 став 1 Закона о јавним набавкама.
5.17. Рoк у кojeм ћe бити зaкључeн угoвoр o jaвнoj нaбaвци
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Нaручилaц зaкључуje угoвoр o jaвнoj нaбaвци сa пoнуђaчeм кojeм je дoдeљeн угoвoр у рoку oд осам
(8) дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa.
Нaручилaц ћe, у склaду сa члaнoм 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaкoнa, прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa
зa зaштиту прaвa, зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa.
Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaручилaц мoжe дa
зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.
5.18. Измене током трајања уговора
У случају накнадних или непредвиђених радова који нису укључени у првобитно закључени уговор,
а морају бити изведени, Наручилац ће исте уговорити у складу са Законом о јавним набавкама у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (чл.36. ЗЈН).
У случају повећања обима предмета набавке, за вишкове радова који су уговорени првобитним
уговором и морају бити изведени, Наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
5.19. Искључење понуда
Комисија за јавну набавку узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се
сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до 12.10.2018. године до 13.00 сати,
лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до наведног крајњег рока
достављања сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање. Комисија ће записнички
констатовати неблаговремене понуде и по окончању поступка јавног отварања понуда исте ће
неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је, после
јавног отварања понуда, на основу прегледа и оцене, утврђено да не испуњавају све услове из Закона
о јавним набавкама и конкурсне документације.
Наручилац ће, као неодговарајуће, одбити понуде које су благовремено предате, а за које се за
време и после јавног отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не испуњавају потпуно
све техничке спецификације.
Наручилац може одбити, као неприхватљиве, понуде које су благовремено предате, а за које
је после отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено да у неком делу ограничавају или
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, односно да премашују износ процењене
вредности предметне јавне набавке.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен,
резултираће одбијањем тих понуда као неисправних.
5.20. Одбијање понуде
Наручилац може да одбије 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 јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда (негативне референце чл. 82. ЗЈН)
Доказ може бити:
1. правоснажна судска пресуда;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења или испуњења уговорних обавеза;
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
4. Рекламације потрошача односно корисника;
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним
законом којим се уређују облигациони односи;
6. доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорне обавезе или због кашњења у
њеном испуњењу;
7. Доказ о ангажовању лица која нису означена у понуди као подизвођачи;
8. решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши,
односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност
животе и здравље људи и безбедност имовине.
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5.21. Поверљивост података
Пoдaци кoje пoнуђaч oпрaвдaнo oзнaчи кao пoвeрљивe бићe кoришћeни сaмo зa нaмeнe jaвнoг
пoзивa и нeћe бити дoступни никoм извaн кругa лицa кoja буду укључeнa у пoступaк jaвнe нaбaвкe.
Oви пoдaци нeћe бити oбjaвљeни приликoм oтвaрaњa пoнудa, нити у нaстaвку пoступкa или
кaсниje.
Кao пoвeрљивa пoнуђaч мoжe oзнaчити дoкумeнтa кoja сaдржe личнe пoдaткe, a кoje нe
сaдржи ниjeдaн jaвни рeгистaр или кojи нa други нaчин нису дoступни, кao и пoслoвнe пoдaткe кojи
су прoписимa или интeрним aктимa пoнуђaчa oзнaчeни кao пoвeрљиви.
Нaручилaц ћe кao пoвeрљивa трeтирaти oнa дoкумeнтa кoja у дeснoм гoрњeм углу вeликим
слoвимa имajу исписaнo «пoвeрљивo», a испoд тoгa пoтпис лицa кoje je пoтписaлo пoнуду.
Aкo сe пoвeрљивим смaтрa сaмo пojeдини пoдaтaк у дoкумeнту, пoвeрљиви дeo мoрa бити
пoдвучeн црвeнo, a у истoм рeду уз дeсну ивицу мoрa бити исписaнo «пoвeрљивo».
Нaручилaц нe oдгoвaрa зa пoвeрљивoст пoдaтaкa кoja нису нaзнaчeнa нa гoрe нaвeдeни нaчин.
Aкo сe пoвeрљиви oзнaчe пoдaци кojи нe oдгoвaрajу гoрe нaвeдeним услoвимa, нaручилaц ћe
пoзвaти пoнуђaчa дa уклoни oзнaку пoвeрљивoсти.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану члану 12. Закона.
Пoнуђaч ћe тo учинити тaкo штo ћe њeгoв прeдстaвник изнaд oзнaкe пoвeрљивoсти нaписaти
«oпoзив», уписaти дaтум и врeмe и пoтписaти сe.
Aкo пoнуђaч у рoку кojи oдрeди нaручилaц нe oпoзoвe пoвeрљивoст дoкумeнaтa, нaручилaц ћe
oдбити пoнуду у цeлини.
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6.Образац понуде
за јавну набавку број ЈН-01/2018 – Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов
лесковачког краја – II фаза
Број и датум понуде
Назив понуђача/носиоца групе
Седиште (адреса и општина) понуђача/носиоца
групе
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
e-mail, телефон и телефакс
Текући рачун понуђача и назив банке
Матични број и ПИБ понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача бр. 1
Седиште (адреса) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Учешће понуђача

макс. до 50%

Назив подизвођача бр. 2
Седиште (адреса) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Учешће понуђача

макс. до 50%

в) заједнички са партнерима:
Назив члана групе бр. 1
Седиште (адреса) члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ члана групе
Назив члана групе бр. 2
Седиште (адреса) члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ члана групе
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Нудимo извoђeњe рaдoвa схoднo прeдмeру и пoнуђeним цeнaмa, у склaду сa услoвимa угoвoрa
кojи прaтe oву пoнуду
-

зa цeну (без урачунатог ПДВ-а) oд:

динaрa

(слoвимa:

)
-

ПДВ: ___%

__________________ динара

(слoвимa:

)
-

УКУПНО (са урачунатим ПДВ-ом)

__________________ динара

(слoвимa:

)

a) Рoк зa извoђeњe рaдoвa:
кaлeндaрских дaнa
(максимално 30 календарска дана) рачунајући од дана увођења у посао.
b) Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe:
мeсeцa
(минимално 24 месеца) од момента извршене примопредаје, документоване записником о
извршеној примопредаји радова, а за уграђена добра/материјал понуђени гарантни рок не сме
бити краћи од гаранције произвођача добара/материјала.
c) Рoк плaћaњa пo ситуaциjaмa:
радних дaнa
(максимално 45 календарских дана) oд дaнa службeнe oвeрe авансне или oкoнчaнe ситуaциje
d) Рoк вaжeњa пoнудe:
кaлeндaрских дaнa
(најмање 60 (шездесет) календарских дана од дана јавног отварања понуда)

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

Конкурсна документација ЈН-01/2018

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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6.А. ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________________, улица _____________________________________
број ___________, бр.л.к. ______________ издата од __________________________,
овлашћује се да у име ____________________________________________________
________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ____________________, улица _____________________________, број ________,
може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку број ЈН-01/2018 – Нова стална музејска
изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Дана, __.__.2018. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.



_________________________
(потпис овлашеног лица)

Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
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На основу члана 61 став 4 тачка 4 и члана 84. Закона о јавним набавкама (‘’Службени гласник
РС’’, број 68/2015), закључиће се
1. МОДЕЛ У Г О В О Р А
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза
закључен дана __.__.2018. године, између
1. ,, Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 2., 16000
Лeскoвац, матични број 07139497, ПИБ 10033047, кoји зaступa
директор Мира Ниношевић, у свojству нaручиoцa рaдoвa (у дaљeм
тeксту: нaручилaц), с jeднe стрaнe и
2.
(нaзив
извoђaчa)
из
________________ (мeстo), улица
број ___, ПИБ
, и матични број
кoгa зaступa
,
,
кao извoђaчa рaдoвa (у дaљeм тeксту: извoђaч) с другe стрaнe.
По спроведеном поступку јавне набавке број ЈН-01/2018 по јавном позиву објављеном дана
12.09.2018. године, и извршеном избору понуђача ____________________________ из
______________, са најповољнијом понудом број ___________ од __.__.2018. године, приступа се
закључењу уговора следеће садржине :
Члaн 1.
Прeдмeт oвoг угoвoрa је извођење занатско грађевинских и електро машинских радова на новој
изложбеној поставци под називом ,, Времеплов лесковачког краја '', у свeму прeмa пoнуди извoђaчa
брoj
, oд __. __.2018. гoдинe, кoja је кoд нaручиоца зaвeдeнa пoд брojeм
дaнa __.__.2018. гoдинe, a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним
стaндaрдимa кojи вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa, a кoje je извoђaч дoбиo у пoступку jaвнe
нaбaвкe.
Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени у предмеру радова и
конкурсној документацији који су саставни део уговора.
Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________ из _____________________
___________________________________________ из _____________________
в) заједнички, у групи са:
___________________________________________ из _____________________
___________________________________________ из _____________________
Члан 2.
Извођач се обавезује да за потребе наручиоца изведе радове одређене у техничком опису
пројекта и предмеру радова из конкурсне документације.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима,
нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује
материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и
под условима из понуде број _________ од __.__.2018. године.
Члaн 3.
Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси _______________ динaрa и
слoвимa: (______________________________________________________) без пореза на додату
вредност,
односно
______________________
динара
(и
словима:
__________________________________________________) са урачунатим порезом на додату
вредност, и представља вредност радова по понуди број _________ од __.__.2018. године.
Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су
фиксне и неће се мењати до окончања радова.
Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене ситуације.
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Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно
извршену количину радова
Члaн 4.
Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:
1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:
предрачуна у износу аванса;
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
2. У висини од 70%, по основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и
потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене
ситуације од стране стручног надзора.
Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће
вршити директно на рачун Извођача радова.
Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за
уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и
стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико
извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција,
што извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка извођења
сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни орган и наручилац.
Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису обухваћени
уговором, а морају се извести, стране ће уговорити у складу са Законом о јавним набавкама.
Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa кoja прeлaзe изнoс нaвeдeн у
чл. 3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним дoкумeнтoм - aнeксoм
угoвoрa.
Члaн 6.
Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao
oслoбaђaњe извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe нaручиoцa и
инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн зaписник сa тeхничкoг приjeмa
смaтрaћe сe прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг
угoвoрa.
Члан 7.
Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности
и преда наручиоцу на употребу у року од ____ (и словима: ____________________) календарских
дана од дана увођења у посао (максимално 30 календарских дана). Наручилац је дужан да извођача
уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора или када постоје одговарајући
услови за извођење радова у односу на временске прилике/падавине обзиром да се ради о радовима
на скидању и поправци кровног покривача.
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
Члан 8.
Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком
документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних
извођача радова;
- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене
важећим прописима који регулишу ову област;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
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- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу
извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и
складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности
према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и
радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова наручиоцу;
- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације,
упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и
стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених
радова;
- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара
конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о
квалитету – сертификате, о свом трошку;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и преда објекат као технички
исправан и функционалан;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5
дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.
Члан 9.
Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску
књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.
Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и
грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.
После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин
одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му
несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у
грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.
Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача да су радови завршени, без одлагања,
заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.
Члaн 11.
Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и динaмикe и тo
прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи,
прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa ту врсту рaдoвa, aтeстимa o
квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу.
Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, рaдиoници и
склaдишту мaтeриjaлa.
Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe измeнa, дoпунских или нaкнaдних рaдoвa.
Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeњe нaручиоцa и тo писaним путeм –
aнeксoм угoвoрa.
Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник.
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Члaн 12.
Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду кoличинe
извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и сл. Укoликo
нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи дужан је дa у
угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици плaћaњa.
O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa oбaвeсти
извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн.
Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa примeдби
нa oбрaчунaтe рaдoвe.
Члaн 13.
Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу нaступaњa
вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa угoвoрa кao штo су:
зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних oргaнa, oкoлнoсти кoje нису
билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне падавине, изузeтни мрaзeви итд.). Нaступaњe,
трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je
дужaн дa писмeнo oбaвeсти нaручилaцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa збoг
нaступaњa oвaквих дoгaђaja и oкoлнoсти.
Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у испуњeњу
свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo.
Члaн 14.
Окончана ситуaциjа сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa свaкo плaћaњe,
нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe врaћa извoђaчу, a извoђaч oндa дoстaвљa нaручиoцу рaди
плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм.
Ситуaциje пoднeтe фaксoм нeћe бити прихвaћeнe кoд нaручиoцa.
Ситуaциja ћe бити плaћeнa у рoку oд _ (_____) (минимално 45 календарска дана) дaнa oд дaнa
приjeмa и прихвaтaњa oд стрaнe нaручиоцa.
Свa плaћaњa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:
, кoд
бaнкe у
.
Члaн 15.
Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 0,5% oд
врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд врeднoсти Угoвoрa,
кaдa ћe угoвoр бити рaскинут.
Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и кaшњeњe
oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa.
Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj ситуaциjи.
Члaн 16.
Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe изнoси __ (__________________________) мeсeцa (најмање
24 месеца), рaчунajући oд дaнa извршeнe примoпрeдaje рaдoвa. Зa угрaдњу oпрeмe вaжи гaрaнтни рoк
прoизвoђaчa тe oпрeмe.
Извoђaч je дужaн дa у гaрaнтнoм рoку o свoм трoшку уклoни свe нeдoстaткe нa извeдeним
рaдoвимa кojи су нaстaли збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних
рaдoвa и угрaђeнoг мaтeриjaлa.
Укoликo извoђaч нe oтклoни нeдoстaткe у примeрeнoм рoку кojи му oдрeди нaручилaц, тj. у
рoку кojи je извoђaч дao у пoнуди, нaручилaц имa прaвo дa тe нeдoстaткe oтклoни aнгaжoвaњeм
другoг извoђaчa a нa рaчун извoђaчa из oвoг угoвoрa, кoристeћи бaнкaрску гaрaнциjу зa гaрaнтни рoк.
Извoђaч ниje дужaн дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaстaли кao пoслeдицa нeстручнoг
рукoвaњa и упoтрeбe, oднoснo нeнaмeнскoг кoришћeњa извeдeних рaдoвa oд стрaнe инвeститoрa или
трeћих лицa.
Члан 17.
Извођач је у обавези да на име средстава финансијског обезбеђења достави:
- Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
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повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30
дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове
гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса кроз
вредност окончане ситуације. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања мора се продужити.
- бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у
висини од 10% од вредности радова без ПДВ-а у понуди, у року од 7 (седам) дана од дана
потписивања уговора, и
- бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од
вредности радова са ПДВ-ом , најкасније до дана извршене примопредаје радова.
Члан 18.
Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време
изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове,
објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису осигурања у свако
доба стави наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на
наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности
обезбеђени и заштићени од свих штета.
Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о
свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења
радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и
издатке, које настану изван локације, а буде их изазавао извођач. Наручилац неће бити одговоран за
било какве штете нанете трећим лицима.
Члан 19.
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o плaнирaњи
и изгрaдњи, Закона о облигационим односима и пoсeбних Узaнси o грaђeњу.
Члaн 20.
Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у слeдeћим
дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa слeдeћим рeдoслeдoм:
- oвaj мoдeл угoвoрa,
- понуда број ______ од __.__.2018. године
- прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa,
- динамички план извођења радова
- oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja.
Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo кojу
нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa.
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoje
нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу.
Члан 21.
Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава наручилац,
а 2 (два) извођач.
зa НAРУЧИOЦA,
(oвлaшћeнo лицe нaручиoцa)
____________________
дaтум:

зa ИЗВOЂAЧA,
(oвлaшћeнo лицe извoђaчa)
_______________________
дaтум:

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења заједничке понуде,
односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача,
односно сви ангажовани подизвођачи.
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8. OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO ДA СE ПOПУНИ
8.1 Oбрaзaц структурe пoнуђeнe цeнe сa упутствoм кaкo дa сe пoпуни зa jaвну нaбaвку радова Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
I - GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPIS
1.1.

Izrada cementne košuljice debljine 35cm kao podloge za dalje nanošenje
trokomponentnog
epoksi
poda.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja
košuljice, očistiti i oprati. Košuljicu
raditi brzovezujućom smesom CN85
u razmeri 1:6. Mešati isključivo sa

J.M.

KOLIČIN
A

m2

275.04

m2

275.04

CENA
PO J.M.

UKUPNO

agregatom naznačene granulacije
od 0 – 8 mm. Izlivanje i obrada

1.2.

mašinskim putem, uz lasersku
nivelaciju. Obračun po m2 izvedene
obloge.
Izrada Epoxol Deco epoksi poda,
samorazlivajućeg tipa, debljine 2,5-3
mm, proizvođača Neotex Grčka ili
sličan
u
RAL
7035
tonu.
Trokomponentni epoksidni system
Epoxol Deco, ne sadrži razređivače, a
sasstoji se od tri komponente: smole,
katalizatora (učvršćivača) i punila.
Podlogu
čvrstu
i
ravnu,
sa
odstupanjem do 2 mm mereno
pravom letvom dužine 3 m pripremiti
da budeč ista, bez skramica i
premaza, bez prašine, po potrebi
oprati vodom pod velikim pritiskom i
osušiti. Prajmer smolu pomešati sa
Prajmer učvršćivačem i mešati
mikserom
sa300-400
obrtaja
u
25inute. Izmešanu masu odstajalu 3-4
minuta, promešati i naneti na podlogu
četkom ili valjkom. Smesu za pod
pripremiti na sledeći način: sipati
smolu, dodati učvršćivač (katalizator)
imešati mikserom sa 300-400 obrtaja
u 25inute. U izmešanu smesu dodati
punilo
i
nastaviti
sa
mešanjem.Odnosi materijala prema
uputstvu
proizvođača.
Na
pripremljenu podlogu, odstajalu 3-4
časa,
izmešanumasu
razliti
po
površini i nazubljenim hoblama
razvući na debljinu sloja 2,5-3 mm.
Preko
razvučenemase
prelaziti
ježastim polietilenskim valjkom radi
egaliziranja površine i isterivanja
eventualnihvazdušnih
mehurića.
Prostorije prilikom izrade poda
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moraju da budučiste i zatvorene. Boja
i
ton
poda
po
izboru
projektanta.Obračun po m2 poda.

PODOPOLAGAČKII RADOVI UKUPNO

2. SUVOMONTAŽNI RADOVI
OPIS
2.1.

2.2.

2.3.

Nabavka materijala i oblaganje otvora
kod prozora na južnoj fasadi gips
kartonskim pločama GKB debljine
12,5
mm,sa
izradom
metalne
potkonstrukcije pričvršćene za zid,
sistem Knauf W623. Staklo obložiti
mineralnom vunom debljine 50 mm,
zatim
izraditi
metalnu
podkonstrukciju
pričvršćenu
za
okvire stubova i parapet. Metalnu
potkonstrukciju
izraditi
od
pocinkovanih profila CD 60x27 mm, a
po projektu i uputstvu proizvođača, a
zatim
postaviti
i
pričvrstiti
gipskartonske ploče u jednom sloju.
Sastave ne obrađivati jer preko ovih
ploča dolazi još jedna obloga. U cenu
ulazi i radna skela. Obračun po m2
postavljene površine.
Nabavka materijala i oblaganje zidova
sa neravninama do 20 mm, suvo
malterisanje
lepljenjem
Perlix
lepkom, gipskartonskim pločama
GKB debljine 12,5 mm, sistem Knauf
W611. Na suvu i pripremljenu
podlogu naneti u grudvama uzdužnog
oblika Perlix lepak i obložiti zidove
gips
kartonskim
pločama,
po
projektui
uputstvu
proizvođača.
Sastave obraditi glet masom i bandaž
trakom, po uputstvu projektanta. U
cenu ulazi i radna skela. Obračun po
m2 postavljene površine.
Nabavka
materijala
i
izrada
slobodnostojećeg zida od metalne
podkonstrukcije i oblaganje gips
kartonskim pločama GKB debljine
12,5 mm, sistem Knauf W625 unutar
okvira od čeličnih kutijastih profila.
Ukupna debljina obloge je 88 mm.
Metalnu potkonstrukciju izraditi od
pocinkovanih CW 75 profila, a po
projektu i uputstvu proizvođača tako
što se umeće u podkonstrukcije od
čelika izložbene vitrine. Pričvrstiti
gips
kartonske
ploče.
Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakom,
po uputstvu projektanta. U cenu ulazi
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KOLIČINA

m2

1.91mx3m
x8 kom=
45.84m2

m2

16.25x3.8
=61.75

m2

(2+1.7+1.6
+2.75+3.9+
2.4+3.6+1.
8+1.6+1.3+
0.85+1.9+0
.65+0.85+1
.9+0.65+2x
2.5+4x0.9)*
2.60
=
38.05x2.60
= 98.93m2

CENA PO
J.M.

UKUPNO
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

i radna skela. Obračun po m2
postavljene površine.
Nabavka
materijala
i
izrada
slobodnostojeće
zidne
metalne
potkonstrukcije i oblaganje gips
kartonskim pločama GKB debljine
12,5 mm, sistem Knauf W625. Ukupna
debljina obloge je 88 mm. Metalnu
potkonstrukciju
izraditi
od
pocinkovanih CW 75 profila, a po
projektu i uputstvu proizvođača.
Pričvrstiti gips kartonske ploče.
Sastave obraditi glet masom i bandaž
trakom, po uputstvu projektanta. U
cenu ulazi i radna skela. Obračun po
m2 postavljene površine.
Nabavka materijala i izrada obloge
zida i prozora na severnoj fasadi u
celoj visini jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od CW i UW75
profila. Jednostrano i jednostruko
oblaganje KNAUF pločama tipa
standardna ploča GKB, debljine
12.5mm. Sastave obraditi glet masom
i bandaž trakama. U cenu ulazi i
montaža lake skele. Obračun po m2
zida.
Nabavka
materijala
i
izrada
instalacionog zida debljine 200mm,
sa
dvostrukom
metalnom
potkonstrukcijom od CW50 i UW50
profila, jednostrano i jednostruko
obloženim KNAUF pločama tipa
standardna ploča GKB, debljine
12.5mm. Sastave obraditi glet masom
i bandaž trakama. U cenu ulazi i
montaža lake skele. Obračun po m2
zida.
Nabavka materijala Izrada spuštenog
plafona
sa
čeličnom
potkonstrukcijom
i
oblaganje
protivpožarnim
gipskartonskim
pločama GKF 12,5 mm, sistem Knauf
D116.
Ispušten
je
60cm
od
međuspratne konstrukcije.
Dvostruku potkonstrukciju izraditi od
nosivih UA 50x40 mm imontažnih
pocinkovanih profila CD 60x27 mm
pričvršćenih krutim Nonius držačima
za nosivi plafon i obložiti gips
kartonskim pločama, po projektu i
uputstvu
proizvođača.
Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama
po uputstvu projektanta. U cenu ulazi
i radna skela. Obračun po m2
izvedenog plafona.
Nabavka materijala Izrada spuštenog
plafona
sa
čeličnom
potkonstrukcijom
i
oblaganje
protivpožarnim
gipskartonskim
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m2

(1.82+3.5+
1.4+1.65+
0.75+1.1+
1.75+3.4+
2.45+2.95+
3.05+1.2)x
3.40
=
25.05x3.40
=85,17

m2

7.73*3.8
=
29,37

m2

(4.38+5.36)
x3.8=
9.74x3.8=
37.012

m2

225.5

m2

49.5
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2.9.

pločama GKF 12,5 mm, sistem Knauf
D116.
Ispušten
je
80cm
od
međuspratne konstrukcije.
Dvostruku potkonstrukciju izraditi od
nosivih UA 50x40 mm imontažnih
pocinkovanih profila CD 60x27 mm
pričvršćenih krutim Nonius držačima
za nosivi plafon i obložiti gips
kartonskim pločama, po projektu i
uputstvu
proizvođača.
Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama
po uputstvu projektanta. U cenu ulazi
i radna skela. Obračun po m2
izvedenog plafona.
Nabavka i ugradnja AL rešetki na
zidovima od knaufa koji pokrivaju
radijatore. Rešetke ugraditi pri podu i
iznad izložbenih vitrina. Obračun po
komadu.

kom.

24

SUVOMONTAŽNA GRADNJA UKUPNO

3. GRAĐEVINSKA STOLARIJA

3.1.

OPIS

J.M.

KOLIČ
INA

Izrada,
dovoženje
i
ugradnja
dvokrilnikrilnih staklenih vrata od
kaljenog stakla, dimenzija 196x255
cm, bez okvira, sa sidrenjem u podu i
plafonu. Vrata moraju biti opremljena
bravom za zaključavanje. Obračun po
komadu.

kom

2

CENA PO
J.M.

UKUPNO

GRAĐEVINSKA STOLARIJA UKUPNO

4. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
OPIS
4.1.

Nabavka materijala gletovanje i
bojenje zidova od gipskartona i
opeke polu disperzivnom belom
bojom. Površine obrusiti, očistiti i
izvršiti neutralizovanje. Pregledati i
kitovati manja oštećenja i pukotine.
Impregnirati i prevući disperzivni kit
tri puta.
Zidove zatim obrusiti, očistiti od
prašine.
Impregniranti podlogom.
Poludispezivnu boju naneti u dva
sloja. Obračun po m2 gletovanog i
obojenog zida.

J.M.

m2

KOLIČINA

CENA PO
J.M.

UKUPNO

(3+3+4.15+
1.15+
2+1.2+4.4+
1.4+
4.28+2.46+
3.37+1.73+
1.1+5.4+2.
8+0.5+
5.11+2.76+
3.9+
3.9)x3.2=
57.61x3.2=
184.35
(2x2.3+2x1.
85+2x1.48+
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2x1.26+2x0
.9+2x0.65+
2x1.9+2x2+
2x1.8+
2x1.45+2.4
5+1.6+
1.8+10.36+
3.45+
0.2+3,15+3
.6+1.7)
x2.40=
59.50x2.40
=
142.80
∑327.15
4.2.

4.3.

Nabavka materijala gletovanje i
bojenje zidova od gipskartona i
opeke poludisperzivnom bojom u
tamno sivom tonu. Površine obrusiti,
očistiti i izvršiti neutralizovanje.
Pregledati i kitovati manja oštećenja
i pukotine. Impregnirati i prevući
disperzivni kit tri puta.
Zidove zatim obrusiti, očistiti od
prašine i impregnirati podlogom.
Polu-disperzivnu boju u tamno
sivom tonu naneti u dva premaza. U
cenu je uračunata i laka montažna
skela. Obračun po m2 gletovanog i
obojenog zida.
Nabavka materijala, gletovanje i
bojenje
gips
karton
plafona
poludisperzivnom bojom u tamno
sivom tonu. Bojiti poludisperzivnom
bojom
prvi
put.
Bojiti
poludisperzivnom bojom drugi i treći
put. Boja i ton po izboru projektanta,
domaćeg proizvođača.

m2

78x0.7=
54.6

m2

275+
40
(razvijeno)=
315

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI UKUPNO

I. GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA__________________
1. PODOPOLAGAČKI RADOVI
2. SUVOMONTAŽNI RADOVI
3. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
4. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV-a:

UKUPNO SA PDV-om:
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II. PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
poz.
(1)

opis
(2)

GRAĐEVINSKI RADOVI:

A.
1

A.

j.mere.
(3)

j.m.

kolicina
(4)

kol.

j.cena
(5)

cena

Demontaža postojeće električne instalacije i
opreme u kompletnom prostoru koji se
adaptira, predaja dela opreme investitoru i
odnošenje otpada na obližnju deponiju.
Čišćenje predmetnog prostora i priprema za
postavljanje novih električnih instalacija, što
ukupno
paušalno
iznosi:
paušal

1

kom.

1

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

B.

RAZVODNI ORMANI (RO):

1

Isporuka i montaža novog razvodnog ormana
(RO) koji se montira na predviđenom mestu na
I-spratu predmetnog prostora pored izlaznih
vrata. Razvodni orman je izrađen od dva puta
dekapiranog
lima
ili
tvrdog
poliestra
ekvivalentan tipu iz proizvodnog programa
"HIMEL"- "Schneider Electric". Dimenzije
razvodnog ormana su (600x800x250)mm,
prave dimenzije istog definisati na licu mesta
prilikom postavljanja opreme u njemu i
šemiranje. Novi razvodni orman (RO) u sebi
sadrže:
-1kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
"NSX-40/100A", "Schneider Electric".
-22kom. automatski osigurači ekvivalentni
tipu:
"C60N/B10A", 1P,"Schneider Electric".
-10kom. automatski osigurači ekvivalentni tipu:
"C60N/B16A", 1P,"Schneider Electric".
-3kom. signalne sijalice za prisutnost napona
(zelene) ekviv. tipu:"Schneider Electric".
Ostali sitan i potreban elektromaterijal (redne
kleme, PVC-kanalice i provodnik za šemiranje
uzeti po potrebi). Kompletno postavljanje i
povezivanje novog razvodnog ormana (RO),
što ukupno iznosi:

B.

RAZVODNI ORMAN (RO) UKUPNO:

C.

NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI
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НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
1

Isporuka, nabavka i polaganje glavnog
napojnog
kabla "halogen free":N2XH-J5x6mm²,1kV,Cu, za napajanje (RO) ormana
smeštenog na predviđenom mestu I-sprata.
Glavni napojni kabli se celom svojom dužinom
od postojećeg (GRT) ormana postavlja u PNK
regalima ili ispod maltera. Ukupna dužina
napojnog kabla uzeta je oko 30m. Pozicija
obuhvata kompletnu nabavku kabla što sa
postavljanjem i povezivanjem na oba kraja
ukupno
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla
odrediti na licu mesta prilikom izvođenja
radova u prisustvu nadzornog organa.

2

Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog
kabla "halogen free": N2XH-J-3x2,5mm²,1kV,
Cu, za napajanje monofaznih priključnica i
priključaka, mašinskih instalacija (REK orman,
PP centrala i dr.) u kompletnom prostoru na
spratu muzeja . Instalacioni kabli se postavlja
po potrebi u PNK-regalima iznad spuštenih
plafona ili ispod maltera. Instalacioni kabli
polazi iz razvodnog ormana (RO) na spratu
muzeja. Prosečna dužina instalacionog kabla
uzeta je oko 25m. Pozicija obuhvata
kompletnu nabavku kabla što sa postavljanjem
i povezivanjem na oba kraja ukupno iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla
odrediti na licu mesta prilikom izvođenja
radova u prisustvu nadzornog organa.

3

Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog
kabla
"halogen
free":N2XH-J3x1,5mm²,1kV,Cu, za napajanje kompletnog
osvetljenja u prostoru na spratu muzeja, koji
se postavlja delimično u PNK-regalima iznad
spuštenih plafona i po potrebi ispod maltera.
Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormana
(RO) smeštenog na spratu muzeja. Prosečna
dužina instalacionog kabla uzeta je oko 12m.
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku kabla
što sa postavljanjem i povezivanjem na oba
kraja
ukupno
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla
odrediti na licu mesta prilikom izvođenja
radova u prisustvu nadzornog organa.
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4

Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog
kabla
"halogen
free":N2XH-J3x1,5mm²,1kV,Cu,
za
napajanje
LCD
monitora, Light box-ova i touch screen-ova
u prostoru na spratu muzeja, koji se postavlja
delimično u PNK-regalima iznad spuštenih
plafona i po potrebi ispod maltera. Instalacioni
kabli polazi iz
razvodnog ormana (RO)
smeštenog na spratu muzeja. Prosečna
dužina instalacionog kabla uzeta je oko 18m.
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku kabla
što sa postavljanjem i povezivanjem na oba
kraja
ukupno
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla
odrediti na licu mesta prilikom izvođenja
radova u prisustvu nadzornog organa.

4

Isporuka,
postavljanje
PNK-regala
(200x50)mm fiksne dužine L=2m sa
kompletnom opremom za montažu iznad
spuštenih plafona. Ukupna dužina kablovskih
regala uzeta je oko 40m. Pozicija obuhvata
kompletnu nabavku PNK-kablovskih regala što
sa
postavljanjem
ukupno
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu PNK-regala odrediti
na licu mesta prilikom izvođenja radova u
prisustvu nadzornog organa.

5

Isporuka,
postavljanje
PNK-regala
(100x50)mm fiksne dužine L=2m sa
kompletnom opremom za montažu iznad
spuštenih plafona. Ukupna dužina kablovskih
regala uzeta je oko 20m. Pozicija obuhvata
kompletnu nabavku PNK-kablovskih regala što
sa
postavljanjem
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu PNK-regala odrediti
na licu mesta prilikom izvođenja radova u
prisustvu nadzornog organa.

6

Isporuka,
postavljanje
PVC-kanalica
(40x40)mm
fiksne
dužine
L=2m
sa
kompletnom opremom za postavljanje kablova
po potrebi na zidu ili iznad spuštenih plafona.
Ukupna dužina PVC-kanalica uzeta je oko
20m. Pozicija obuhvata kompletnu nabavku
PVC-kanalica, što sa postavljanjem ukupno
iznosi:
Napomena: Tačnu dužinu PVCkanalica odrediti na licu mesta prilikom
izvođenja radova u prisustvu nadzornog
organa.

7

Isporuka i premazivanje svih prodora kablova
iz jedne u drugu protivpožarnu zonu
vatrootpornim
premazom
E90. Pozicija
obuhvata
nabavku
i
premazivanje
vatrootpornog materijala što ukupno paušalno
iznosi:

kom.

11

kom.

20

kom.

10

kom.

10

paušal.

1

C. NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI UKUPNO :
D.

PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
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НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
1

Isporuka i montaža monofaznih priključnica
bele boje za montažu u zidu ekvivalentne tipu:
"MOSAIC"-Legrand,
postavljenih
prema
pozicijama
datim
u
prilogu
grafičke
dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih
elemenata:
- 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 41,
- 1kom. nosač 2M, kat.br. 802 51,
- 1kom.utičnica 2P+E, 16A, 2M, kat.br.772 10,
- 1kom. okvir 2M, kat br. 788 02,
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa
postavljanjem što ukupno iznosi:

2

Isporuka i montaža običnih jednopolnih
instalacionih prekidača, bele boje za montažu
u zidu, ekvivalentnih tipu:"MOSAIC"-Legrand,
postavljenih prema pozicijama datim u
grafičkoj dokumentaciji,i sastoje iz sledećih
elemenata:
- 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 41,
- 1kom. nosač 2M, kat.br. 802 51,
- 1kom.prekidač 10A, 250V, 1M, kat.br.770
00,
- 1kom. okvir 2M, kat br. 788 11,
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa
postavljanjem što ukupno iznosi:
Isporuka
i
montaža
seriskih
običnih
instalacionih prekidača bele boje, za u zid,
ekvivalentnih
tipu:"MOSAIC"-Legrand,
postavljenih prema pozicijama datim ugrafičkoj
dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih
elemenata:
- 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 41,
- 1kom. nosač 2M, kat.br. 802 51,
- 2kom.prekidač 10A, 250V, 1M, kat.br.770
10,
- 1kom. okvir 2M, kat br. 788 02,
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa
postavljanjem i povezivanjem, što ukupno
iznosi:
Isporuka i montaža dimera DALI
za
osvetljenje unutrašnjost polica sa eksponatima
ekvivalentnih
tipu:"MOSAIC"-Legrand,
postavljenih prema pozicijama datim ugrafičkoj
dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih
elemenata:
- 1kom. dozna za malter 2M, kat br.801 41,
- 1kom. nosač 2M, kat.br. 802 51,
- 2kom.prekidač 10A, 250V, 1M, kat.br.770
10,
- 1kom. okvir 2M, kat br. 788 02,
Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa
postavljanjem i povezivanjem, što ukupno
iznosi:

3

4

D.

F.

kom.

5

kom.

5

kom.

4

kom.

5

PRIKLJUČNICA I PREKIDAČI UKUPNO:

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
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НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
1

Nabavka i postavljanje i povezivanje
provodnika N2XH-1x6mm ili N2XH-1x10mm,
koji služi za povezivanje svih metalnih delova
elektro i mašinske opreme u celoj instalaciji
predmetnog prostora. Povezivanje navedenog
uzemljenja sa postojećim uzemljivačem na
objektu, što ukupno iznosi:

F.

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA UKUPNO:

kom.

1

II. R E K A P I T U L A C I J A
ELEKTROENERGETSKIH RADOVA:
A
B
C.

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
RAZVODNI ORMAN UKUPNO:
NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI

D.

PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
IZJEDNAČAVANJE
POTENCIJALA
UKUPNO:
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE BEZ PDV

F

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE SA PDV

PREDMER I PREDRAČUN POTREBNIH RADOVA I OPREME ZA IZRADU MAŠINSKIH
INSTALACIJA NA OBJEKTU MUZEJA U LESKOVCU
A. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA DELA POSTAVKE NA
PRVOM SPRATU
Red.br. OPIS
Jed. mere Kol.
Jed.
cena
(din)
1.
Demontaža postojećih čeličnih
livenih člankastih radijatora tip
Higijenik, iznošenje iz objekta i
ispiranje od mulja i nečistoća.
U okviru stavke predviđena je i
demontaža
postojećih
radijatorskih ventilai navijaka
sa radijatora veličine R1/2".
Radijatori
su
sledećih
dimenzija:
20x680/200
kom.
8
x
12x900/200
kom.
5
x
2.
Vraćanje
radijatora
na
kpl.
11
x
prethodno demontirano mesto.
3.
Montaža
prethodno
kpl.
2
x
demontiranih livenih čeličnih
člankastih radijatora na novu
poziciju datu u grafičkom delu
projekta,
komplet
sa
konzolama,
držačima
i
praradom
postojećih
radijatorskih veza.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nabavka, isporuka i montaža
ravijatorskih ventila - ugaonih,
veličine R1/2". U okviru stavke
predvideti i eventualnu preradu
postojeće radijatorske veze i
prilagođavanje novom ventilu.
Nabavka, isporuka i montaža
ravijatorskih
navijaka
ugaonih, veličine R1/2". U
okviru stavke predvideti i
eventualnu preradu postojeće
radijatorske
veze
i
prilagođavanje novom navijku.
Čišćenje cevi i oštećenih delova
radijatora od rđe i nečistoća i
bojenje
zaštitnim
antikorozivnim premazom minijumom.
Hidrauličko
ispitivanje
instalacije i radijatora na
hladni vodeni pritisak od 4 bara
u trajanju od 6 sati i izrada
zapisnika
Bojenje cevi i oštećenih delova
radijatora
završnom
radijatorskom lak bojom u
tonu po izboru investitora .
Za pripremno-završne radove,
spoljni i unutrašnji transport
transportom materijala i alata
uzima se 3% od svih
prethodnih pozicija.

kpl.

13

x

=

kpl.

13

x

=

m²

3

x

=

kpl.

1

x

=

m²

3

x

=

kpl.

0.03

x

=

UKUPNO
A:
B. INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA
PRVOM SPRATU
Red.br. OPIS
Jed. mere Kol.
Jed.
cena
(din)
1.
Demontaža
postojećih
ventilacionih
rešetki,
odmašćivanje,
čišćenje
i
odlaganje radi kasnije ponovne
montaže. Rešetke su sledećih
dimenzija:
T2P-650x350
kom.
3
x
T2P-350x200
kom.
8
x
2.
Demontaža
postojećih
kg.
200 x
ventilacionih kanala i predaja
investitoru. Obračun po kg
demontiranog kanala.
3.
Čišćenje dela demontiranih
kg.
50
x
kanala i njihova ponovna
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montaža
rasporedu
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

17.

18.

19.

prema

novom

Izrada, isporuka i montaža
ventilacionih kanala od čeličnog
pocinkovanog lima debljine 0,51mm,
komplet
sa
metz
prirubnicama, dimenzija prema
grafičkom delu projekta.
Fleksibilno neizolovano crevo
za razvod vazduha, sledećih
dimenzija:
- Ø300mm
Fleksibilno izolovano crevo za
razvod
vazduha,
sledećih
dimenzija:
- Ø300mm
Za spojni i zaptivni materijal,
elemente za vešanje i oslanjanje
kanala i ostali prateći pribor,
uzima se 30% od pozicija 3 do
6.
Nabavka, isporuka i montaža
ventilacione
rešetke
od
eloksiranog aluminijuma, sa
regulatorom protoka, sledećih
dimenzija:
T2P+D-650x350
Nabavka, isporuka i montaža
regulatora
protoka
za
ventilacione rešetke, sledećih
dimenzija:
350x200
650x350
Nabavka, isporuka i montaža
spoljne fiksne žaluzine sa
zaštitnom
mrežicom,
za
montazu na ventilacioni kanal,
sledećih dimenzija:
- 600x300mm
Građevinski
radovi
na
probijanju zidova i pregrada,
kao i bušenje otvora u staklu
prozora za prolaz kanala prema dimenzijama na crtežu,
kao i saniranje istih po zavšenoj
montaži
Punjenje instalacije rashladnim
fluidom - freonom R410A,
puštanje
sistema
u
rad,
podešavanje
parametara
i
predaja instalacije investitoru.
Izolacija kanala za ubacivanje
vazduha
samolepivom
paronepropusnom sunđerastom
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450
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'm

1

x

'm

2
0.3

x
x
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1

x
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7
2

x
x

kpl.
kpl.

2
1

x
x

kpl.

1

x

m²

35

x
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izolacijom
debljine
proizvod Armacell ili sl.
20.

6mm,

Za pripremno-završne radove,
spoljni i unutrašnji transport
transportom materijala i alata,
angažovanje autodizalice i sl.,
uzima se 3% od svih
prethodnih pozicija.

0.03

x

UKUPNO
B:
C. INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA
PRIZEMLJU
Red.br. OPIS
Jed. mere Kol.
Jed.
cena
(din)
1.
Demontaža dela postojećih
kg.
150 x
ventilacionih kanala i predaja
investitoru. Obračun po kg
demontiranog kanala.
2.
Čišćenje dela demontiranih
kg.
50
x
kanala i njihova ponovna
montaža
prema
novom
rasporedu
3.
Izrada, isporuka i montaža
kg.
100 x
ventilacionih kanala i fazonskih
elemenata
od
čeličnog
pocinkovanog lima debljine 0,51mm,
komplet
sa
metz
prirubnicama, za povezivanje
na
postojeću
instalaciju
ventilacije
4.
Fleksibilno neizolovano crevo
za razvod vazduha, sledećih
dimenzija:
- Ø300mm
'm
1
x
5.
Fleksibilno izolovano crevo za
razvod
vazduha,
sledećih
dimenzija:
- Ø300mm
'm
2
x
6.
Za spojni i zaptivni materijal,
0.3
x
elemente za vešanje i oslanjanje
kanala i ostali prateći pribor,
uzima se 30% od pozicija 2 do
5.
7.
Nabavka, isporuka i montaža
spoljne fiksne žaluzine sa
zaštitnom
mrežicom,
za
montazu na ventilacioni kanal,
sledećih dimenzija:
- 700x400mm
kpl.
2
x
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8.

9.

10.

11.

12.

Nabavka, isporuka i montaža
kanalskog klima uređaja u
"split"
varijanti,
sledećih
karakteristika:
kapacitet grejanja (spoljna
temperatura
+7°C,
temperatura prostora 20°C) 6,8/16,8/18,7kW
kapacitet grejanja (spoljna
temperatura -7°C, temperatura
prostora 20°C) - 15,2kW
kapacitet
hlađenja
(sp.
temperatura
+35°C,
temperatura prostora 27°C) 5,9/15,0/16,3kW
protok vazduha - 50/45/40
mᶟmin
raspoloživi eksterni statički
pritisak - 50-150Pa
napajanje - 4,79kW/220V/20,2A
dimenzije unutrašnje jedinice
1250x360x700mm
dimenzije
spoljne
jednice
950x1380x330mm
- tip UM60 N34 + UU60W U32 "LG" ili sl.
Komplet sa povezivanjem i
puštanjem u rad.
Meke
bakarne
cevi
za
instalaciju
za
povezivanje
spoljnih i unutrašnjih jedinica,
komplet sa izolacijom sa
parnom branom odgovarajućih
karakteristika
i
komunikacionim kablom, sl.
dimenzija:
- CuØ9.52/15.88mm
PVC cev za odvod kondenzata,
komplet sa spojnim i zaptivnim
materijalom, elementima za
oslanjanje
i
vešanje
i
probijanjem zidova, sledećih
dimenzija:
- PVC Ø32mm
Probijanje otvora u zidovima
od betona i šuplje cigle za
prolaz bakarnih cevi
Ispitivanje
instalacije
na
pritisak azotom, pritiska 38
bar-a u trajanju od 24 sata,
prema uputstvu za instalaciju
za razvod freona R410A i
izrada zapisnika o ispitivanju
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14.

15.

16.

17.

Građevinski
radovi
na
probijanju zidova i pregrada,
kao i bušenje otvora u staklu
prozora za prolaz kanala prema dimenzijama na crtežu,
kao i saniranje istih po zavšenoj
montaži
Punjenje instalacije rashladnim
fluidom - freonom R410A,
puštanje
sistema
u
rad,
podešavanje
parametara
i
predaja instalacije investitoru.
Izolacija kanala za ubacivanje
vazduha
samolepivom
paronepropusnom sunđerastom
izolacijom
debljine
6mm,
proizvod Armacell ili sl.
Za pripremno-završne radove,
spoljni i unutrašnji transport
transportom materijala i alata,
angažovanje autodizalice i sl.,
uzima se 3% od svih
prethodnih pozicija.

kpl.

1

x

kpl.

1

x

m²

15

x

0.03

x

UKUPNO
C:

III. REKAPITULACIJA:
A.
INSTALACIJA
RADIJATORSKOG
GREJANJA
DELA POSTAVKE NA PRVOM
SPRATU
B. INSTALACIJA VENTILACIJE I
HLAĐENJA DELA POSTAVKE
NA PRVOM SPRATU
C. INSTALACIJA VENTILACIJE I
HLAĐENJA DELA POSTAVKE
NA PRIZEMLJU
UKUPNO
OPREMA
RADOVI (dinara):

I

PDV (20%):
UKUPNO
(dinara):

SA

POREZOM
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INSTALACIJE SLABIH STRUJA
I

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

br.

Opis radova

jm

kol

cena

ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu
opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.
DISTRIBUCIONI ORMAR LCD
1.1

Nazidni rack ormar veličine 12U/19",sa staklenim vratima sa ručicom i
bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 600x500mm
(ŠxD), boja bela. Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na
sistem glavnog izjednačenja potencijala.

kom

1

Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:
1.2

Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem

kom

1

1.3

Prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 modula RJ-45 cat6 (prazan)

kom

1

1.4

Oklopljen modul RJ-45 cat6 za ugradnju u prespojni panel.

kom

16

1.5

Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U.

kom

1

1.6

Web smart Layer 2 gigabit switch, 16x 10/100/1000TX portova, 2 x
SFP
uplink
slot,
1
Fixed
AC
power
supply
(Allied Telesis AT-FS950/16 ili ekvivalentan)

kom

1

INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA
1.7

Rebrasta instalaciona LS0H cev prečnika 20mm. Pozicija obuhvata
ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka.

m'

120

1.8

Rebrasta instalaciona LS0H cev prečnika 40mm, za provlačenje
VGA/HDMI kablova.

m'

15

1.9

Instalacioni kabl tipa N2XH 1x16RE – višežični provodnik preseka
16mm2 sa LS0H izolacijom žuto-zelene boje, za povezivanje na
sistem glavnog izjednačenja potencijala.

m'

20

1.10

Instalacioni kabl tipa F/UTP cat6 4x2x23AWG LS0H.

m'

200

1.11

Nosač za 2 modula RJ-45, sa instalacionom kutijom.

kom

2

1.12

Oklopljen modul/konektor za terminiranje xTP kablova kategorije 6,
na strani uređaja.

kom

14

1.13

Fabrički terminiran XVGA kabl 24AWG dužine 15m sa feritnim
filterima
i
sa
konektorima:
1x
VGA-M
- 1x VGA-F, sa šrafovima za montažu

kom

8
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1.14

Fabrički terminiran HDMI kabl (verzija 1.4) dužine 15m, sa
konektorima:
1x
HDMI-M
- 1x HDMI-F, sa šrafovima za montažu

I

kom

8

UKUPNO:

II

SISTEM VIDEO NADZORA

br.

Opis radova

jm

kol

cena

ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu
opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.
DISTRIBUCIONI ORMAR CCTV
2.1

Nazidni rack ormar veličine 12U/19",sa staklenim vratima sa ručicom i
bravom, uvodnicima za kablove, dimenzija u osnovi 600x500mm
(ŠxD), boja bela. Ormar treba da je kompletno montiran i povezan na
sistem glavnog izjednačenja potencijala. Montaža u portirnici.

kom

1

Uz ormar isporučiti i ugraditi sledeću opremu:
2.2

Razvodni panel 230V/50Hz sa 6 utičnih mesta (2P+G) i prekidačem

kom

1

2.3

Prespojni (patch) panel 19"/1U za 24 modula RJ-45 cat6 (prazan)

kom

1

2.4

Modul RJ-45 cat6 za ugradnju u prespojni panel.

kom

16

2.5

Panel (ranžer) za vođenje kablova visine 1U.

kom

1

2.6

Websmart fast ethernet switch 8x10/100TX+1 SFP slot, 8 POE
portova u klasi 2 (7.4W po portu, ukupno 65W), desktop/rackmount.
Allied Telesis FS708PoE ili ekvivalentan.

kom

1

2.7

16 kanalni NVR, snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji;
Kompresija H.264; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/80
Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); Video izlazi:
HDMI/VGA (Full HD rezolucija); Rackmount 1.5U; 1x 1Gbit LAN; 2
USB porta;Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps,
Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog
telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan Cloud
P2P,
bez
HDD
(HiK Vision DS-7116NI-E2/16P-A ili ekvivalentan)

kom

1

2.8

Hard disk kapaciteta 6TB, Western Digital Purple 128MB/SATA ili
ekvivalentan.

kom

2

INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA
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2.9

Rebrasta instalaciona LS0H cev prečnika 20mm. Pozicija obuhvata
ugradnju potrebnih razvodnih kutija, obujmica i nastavaka.

m'

120

2.10

Instalacioni kabl tipa N2XH 1x16RE – višežični provodnik preseka
16mm2 sa LS0H izolacijom žuto-zelene boje, za povezivanje na
sistem glavnog izjednačenja potencijala.

m'

20

2.11

Instalacioni kabl tipa F/UTP cat6 4x2x23AWG LS0H.

m'

280

2.12

Konektor za terminiranje F/UTP kablova kategorije 6 (FM 45)

kom

8

SISTEMSKA OPREMA

II

UKUPNO:

III

PROTIVPROVALNI SISTEM

br.

Opis radova

jm

kol

cena

ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova
i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.
INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA
m'

120

100.00

3.2

Rebrasta LSFR0H instalaciona cev prečnika
16-20mm. Pozicija obuhvata
ugradnju
potrebnih razvodnih kutija, obujmica i
nastavaka.
Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,6mm

m'

15

120.00

3.3

Instalacioni kabl J-H(St)H 3x2x0,6mm

m'

150

120.00

3.1

SISTEMSKA OPREMA

III

UKUPNO:

IV.

AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA

br.

Opis radova

jm

kol

cena

ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje
kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.
INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA
4.1

Rebrasta LSFR0H instalaciona cev
prečnika 16-20mm. Pozicija obuhvata
ugradnju potrebnih razvodnih kutija,
obujmica i nastavaka.
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4.2

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm

m'

110

4.3

Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm
FE180E30, montaža na obujmicama u
klasi E30 (3 kom/1m)

m'

20

4.4

Odstojna obujmica vatrootporna 732 8
GTP + anker vijak, sa navojem M6,
6x30mm, galvanski pocinkovano, DIN
50961 FNA II 6X30 M6/5, OBO
BETTERMANN
SISTEMSKA OPREMA

kom

60

IV

UKUPNO:
UKUPNO SA PDV

ZBIRNA REKAPITULACIJA
RADOVA
I. GRAĐEVINSKI RADOVI...........................................................................
II.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJA ...............................................
III. MAŠINSKE INSTALACIJE......................................................................
IV. INSTALACIJE SLABIH STRUJA.............................................................
______________________________________________________________________

UKUPNO RADOVI BEZ PDV-A
____________________________________________________________

PDV
UKUPNO RADOVI SA PDV-OM
_____________________________________________________________
У Лесковцу
Дана _________. 2018. године
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9. OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE
9.1 Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe зa jaвну нaбaвку радова- Нова стална музејска изложбена
поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018
Врстa трoшкoвa

дaтум:
____________________
мeстo:
____________________

Изнoс трoшкoвa

M.П.

пoтпис oвлaшћeнoг лицa
пoнуђaчa/нoсиoцa пoнудe
___________________

НАПОМЕНА: Нaвeсти врсту трoшкa нa кojи сe пoнуђaч стaвљa пoстaвљaњeм услoвa у кoнкурснoj
дoкумeнтaциjи, нпр. прибaвљaњe срeдстaвa oбeзбeђeњa oбaвeзa из пoступкa и угoвoрних oбaвeзa,
изрaдa узoркa и мoдeлa и сл. и износе за те трошкове
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10. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O НEЗAВИСНOJ ПOНУДИ
10.1 Oбрaзaц изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди зa jaвну нaбaвку радова- Нова стална музејска изложбена
поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018
.

Нa oснoву члaнa 26. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, пoнуђaч______________________________________,
сa сeдиштeм у _________________, ул. __________________________ бр. ___, дaje слeдeћу изjaву
ИЗJAВA
Пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу пoтврђуjeм дa сaм пoнуду пoднeo нeзaвиснo,
бeз дoгoвoрa сa другим пoнуђaчимa или зaинтeрeсoвaним лицимa.

дaтум:
____________________
мeстo:
____________________

M.П.
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11. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O OБAВEЗAMA ПOНУЂAЧA НA OСНOВУ ЧЛAНA 75. СTAВ 2.
ЗAКOНA O JAВНИM НAБAВКAMA
11.1 Oбрaзaц изjaвe пoнуђaчa нa oснoву члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa зa jaвну нaбaвку радова- Нова
стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018

Нa
oснoву
члaнa
75.
стaв
2.
Зaкoнa
o
jaвним
нaбaвкaмa
пoнуђaч
_____________________________________________, сa сeдиштeм у _________________, ул.
__________________________ бр. ___, дaje слeдeћу изjaву
ИЗJAВA
Изричитo нaвoдим дa сaм пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa
рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

дaтум:
____________________
мeстo:
____________________

M.П.

Конкурсна документација ЈН-01/2018

пoтпис oвлaшћeнoг лицa
пoнуђaчa/нoсиoцa пoнудe
___________________

Страна 46 од 68

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
12. И З Ј А В А
О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ,
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Изјављујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење
уговора и квалитет изведених радова бити:
Одговорно лице за извршење
уговора (потписник уговора)
Одговорни извођач радова

1.
2.
3.
4.
5.

Дана __.__.2018. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

_________________________
(потпис овлашеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора уз образац да достави одговарајуће лиценце за одговорног извођача
грађевинских радова са потврдом о продужењу важности исте на дан отварања понуда и фотокопија
радне књижице и М обрасца за носиоце лиценци који су у сталном радном односу код понуђача,
односно фотокопију уговора о радном ангажовању носиоца лиценци.
Уколико буде изабран понуђач је у обавези да лица која је навео као одговорне извођаче
радова, посебним решењем именује као одговорне извођаче радова у предметној набавци.
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13. КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Да понуђач рaспoлaжe дoвoљним кaдрoвским кaпaцитeтoм, oднoснo да има запослено или радно
анагажовано минимално 8 извршиоца , од чега једног (1) дипломираног инжењера грађевинске
струке са одговарајућом важећом лиценцом на дан отварања понуда, број 400, једног (1)
дипломираног електро инжењера за јаку и једног (1) дипломираног електро инжењера за слабу струју
са одговоарајућим важећим лиценцама бр. 450 и 453 , једног (1) диплмораног инжињера машинства
са одговарајућом важећом лиценцом бр. 430 и четири квалификована радника за извођење радова из
предмета набавке:
Ред.
бр.

Презиме и име

Школска
спрема/бр.
лиценце

Назив радног места

Матични број
радника

НАПОМЕНА: Као доказ кадровске опремљености понуђачи су дужни да за сваког радника у
сталном радном односу код понуђача доставе фотокопију М обрасца (пријава на осигурање), односно
уговоре на одређено или о привременим и повременим пословима за раднике који нису у сталном
радном односу код понуђача. Понуђач мора да достави доказе за најмање 8 извршиоца.
Дана __.__.2018. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

Конкурсна документација ЈН-01/2018
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(потпис овлашеног лица)
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ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ
,,______________________________________________________________________’’
из ___________________________, гарантује квалитет понуђених добара, тј. гарантује да су понуђени
материјали/опрема усаглашени са захтевима добара из конкурсне документације зa jaвну нaбaвку
радова- Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН 01/2018.
Понуђач се обавезује да ће, уколико буде изабран и наручилац закључи уговор са њим,
приликом испоруке добара доставити одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност
добара са техничком спецификацијом.
Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.
у _______________,
Дана __.__.2018. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

Конкурсна документација ЈН-01/2018
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(потпис овлашеног лица)
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15. ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ НАБАВКИ
Понуђач ____________________________________ из _____________________, у последњих 5 годинa
(2013.-2018.), извео је радове на објектима:
Ред.

Назив објекта на коме су извођени

Година

бр.

радови и локација

изградње

Техничке карактеристике
Врста радова

Вредност радова
без ПДВ

УКУПНО
у _______________,
Дана __.__.2018. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

_________________________
(потпис овлашеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико је листа референци понуђача већа, табелу ископирати у довољан број
примерака. Као докази за референтну листу понуђачи су дужни да доставе фотокопије потврда
инвеститора или фотокопију окончаних ситуација или фотокопије рачуна.
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16. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
Назив референтног купца/наручиоца
Седиште, улица и број
Контакт особа и телефон
Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. подтачка (а) Закона о јавним набавкама достављамо
Вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је ___________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
изводио радове на објекту _________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Потврђујемо да су наведи радови изведени:
У уговореном року у периоду од __________________________________ године.
Да је квалитет изведених радова (заокружити)
1. без исправки и дорада;
2. са исправкама и дорадама.
Укупна вредност изведених радова:
по окончаној ситуацији број ________________ од _____________. године, износи
____________________ динара (словима: ____________________________________
__________________________) без урачунатог ПДВ-а, односно __________________ динара
(словима: _______________________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________________
(назив и седиште понуђача)
ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Нова стална музејска изложбена поставка ,,
Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018.
Заводни број _____________
Место: __________________, датум: __________________
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
М.П.

_____________________
(овлашћено лице)

НАПОМЕНА: Уколико је потврда на меморандуму понуђача или инвеститора – издаваоца потврде,
иста ће бити прихваћена уколико садржи следеће елементе: податке о издаваоцу потврде, податке о
правном лицу коме је потврда издата, предмет и место извођења радова, укупну вредност радова по
окончаној ситуацији број , време (рок) извођења радова, време и место издавања потврде, печат
издаваоца и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.
За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве потврде се неће узети у обзир.
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17. И З Ј А В А
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

’’______________________________________________’’ из ____________________
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор зa
jaвну нaбaвку радова- Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II
фаза – ЈН -01/2018., доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то:
за добро, квалитетно и у року извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по
виђењу'' и роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног рока за извођење радова, на дан
закључења Уговора или најкасније 7 (седам) дана по закључењу уговора,
с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења за добро, квалитетно и у року извршење посла, за исти број
дана за који ће бити продужен и рок извођења радова.
у _______________,
Дана __.__.2018. године.
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.
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18. И З Ј А В А

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА
У ГАРАНТНОМ РОКУ
’’______________________________________________’’ из ____________________
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор зa
jaвну нaбaвку радова Нова стална музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II
фаза – ЈН -01/2018., доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то:
- за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и
роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног гарантног рока , на дан примопредаје радова или
најкасније 7 (седам) дана по окончању и примопредаји радова.

у _______________,
Дана __.__.2018. године.
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.
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19. Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
М. Б.:
(унети одговарајуће
ПИБ:
податке дужника –
ТЕКУЋИ РАЧУН:
издаваоца менице)
КОД БАНКЕ:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК:
,, Народни музеј Лесковац'', Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)
За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова - Нова стална
музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018., а на основу
Уговора бр. _________ закљученог дана __.__.2018. године, достављам Вам у прилогу бланко
сопствену (соло) меницу, серијски број _________________________________________.
Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име доброг извршења посла, можете
попунити на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој понуди број __________ од
__.__.2018.
године,
тј.
износ
од
__________
динара
(и
словима:
____________________________________________) и овлашћујем Вас као Повериоца да безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до:
промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења је десет дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и
рок за завршетак радова.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
_____________________________
НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава
печатом и потписује овлашћено лице Понућача чија је понуда изабрана као најповољнија и дужан је
да исти, у тренутку закључења уговора, достави заједно са бланко соло меницом, овереном
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од
пословне банке и регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије.
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20. Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
М. Б.:
(унети одговарајуће
ПИБ:
податке дужника –
ТЕКУЋИ РАЧУН:
издаваоца менице)
КОД БАНКЕ:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК:
,, Народни музеј Лесковац'', Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)
За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова - Нова стална
музејска изложбена поставка ,, Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН -01/2018., достављам Вам
у
прилогу
бланко
сопствену
(соло)
меницу,
серијски
број
______________________________________.
Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име озбиљности понуде, можете попунити
на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој понуди број __________ од
__.__.2018.
године,
тј.
износ
од
__________
динара
(и
словима:
___________________________________) и овлашћујем Вас као Повериоца да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до:
промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
_____________________________
НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава
печатом и потписује овлашћено лице Понућача и дужан је да исти, уз понуду, достави заједно са
бланко соло меницом, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за
регистрацију меница, овереном од пословне банке и регистрованом у Регистру меница Народне банке
Србије.
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21. ТЕХНИЧКИ ОПИС, СКИЦЕ, ШЕМЕ ИЗ ПРОЈЕКТА
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