КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
ИЗГРАДОА ПАРКА НАУКЕ
ЈАВНА НАБАВКА брпј: 7/2015.

септембар 2015. гпдине.
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у
даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/2013),
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 44/ЈН7/2015 пд 05.09.2015. гпдине и Рещеоа п
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј 45/ЈН7-2015 пд 05.09.2015. гпдине припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти – ИЗГРАДОА ПАРКА НАУКЕ, брпј ЈНМВ 7/2015.
Кпнкурсна дпкументација садржи:
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I
II

Назив поглавља
Опщти ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Врста, кплишина и ппис радпва, рпк изврщеоа, местп изврщеоа

Страна
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III
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна 4
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва
IV
V
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VIII
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X
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Образац изјаве п независнпј ппнуди
Образац изјаве п испуоенпсти пбавезних и дпдатих услпва
Мпдел угпвпра
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Центар за струшнп усаврщаваое Кикинда
Адреса: Немаоина 23, Кикинда
Интернет страница: www.csu. rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм
и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј 7/15 је набавка радпва – Изградоа парка науке, ОРН 45214000-0.
4. Кпнтакт
Кпнтакт пспба за све инфпрмације везане за јавну набавку је Лидија Терек , брпј телефпна 0230/404830, мејл csukikinda@gmail.com
II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радпви – изградоа парка науке
2.

Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.

Пзнака из ппштег речника набавке: 45214000-0
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ППИС РАДПВА
Редни
брпј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. .
12.
13.
14.

Врста радпва
Ručni iskop zemlje radi formiranja stopa za ugradnju čeličnih stubova
Ručno nabijanje posteljice u rupama ,priprema tla zbijenosti MS25
Nasipanje prirodnog peska sa nabijanjem ispod betona za stubove
Debljina sloja u zbijenom stanju d=10 cm
Dovoženjenje prirodnog peska i pesak
Izrada površina od MB20 debljine 50 cm x 50 x 50 sa betonom
Nabavka i ugradnja montažnih panela (pocinkovani i plastificirani)
dimenzije 1930/2500 /Ǿ5mm
Nabavka šrafova,matica i žabica za ogradu
Nabavka i ugradnja metalnih stubova h-2400/ 50/50/2
Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata dimenzija 140/210 cm
dvokrilna termoizolovana
Nabavka i ugradnja pocinkovanog lima po obodima letnjikovca(vetro
zaštita i zidnjača)
Nabavka i ugradnja oluka na letnjikovcu horizontala i vertikala
Izrada,farbanje i ugradnja dvokrilne kapije od profila 30/30/2,2 mm
dimenzije 350/190 cm sa montažnim panelima
Izrada betoniranje i armiranje polukružnih stepenica na novom izlazu
objekta
Presecanje postojedeg svetlarnika radi formiranja otvora za vrata dim
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Јединица
мере
M3

кплишина

M2
M2

8
8

M3
M3
Kom

4
4
30

Kom
Kom
Kom

210
30
1

M

25

M
Kom

13
1

Kom

1

Kom

1
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. .

142x210
Nabavka ,dovoženje i razastiranje prirodnog peska Debljina sloja u
zbijenom stanju 10 cm
Izrada betonske površine natkrivene učionice
Od MB-20 debljine 10 cm armiranu betonskom mrežom Q-131
Nabavka , ugradnja, rendisanje i farbanje rezane građe po specifikaciji
za krov i stubove letnjikovca dimenzije 14/16
Nabavka ,ugradnja OSB 20 mm za krov učionice
Nabavka i ugradnja Tegole i pratedeg materijala(lepak ,ekseri) i ter
papira
Iskop zemlje ,šalovanje i armiranje betonsko ivičnjaka betonom MB-20
ispod ograde i oko eksponata
Nabavka i razastiranje separisanog šljunka granulacije 4-8 mm
Nabavka razastiranje belog zrnastog kamena granulacije 2,2-7 mm
Izrada,farbanje i ugradnja kapije od profila 30/30/2,2 mm dimenzije
210 x250 sa 4 segmenta
Ugradnja stubova za kapiju h-250 dim profila 100/100/3 mm
Ugradnja i izrada stopa za drvene stubove od HOP-U-100/140/4 mm
Nabavka i ugradnja ankerne ploče dim 200/200/8 mm ankerisana sa 4
kom RǾ16

M2

32

M2

32

M3

2,2

M3
M2

1
32

M1

112

M3
M3
Kom

6
4
1

Kom
Kom
Kom

2
3
3

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

1.1.
1)
2)

3)
4)
5)

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна);
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне
свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва се дпказује дпстављаоем
пбавезних услпва:

изјавеа ппнуђача п испуоенпсти

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
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2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
3) Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве
ппзива за ппднпщеое ппнуде;
4) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји;
5) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине;

VI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Центар за струшнп усаврщаваое, ул. Немаоина 23, 23300 Кикинда, са
назнакпм: ,,Ппднуда за јавну набавку изградое парка науке , брпј 7/15 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се
сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 17.09.2015. гпдине дп 10:00
шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп
је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У
пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи:

Образац изјаве ппнуђаша, пднпснп ушесника у заједнишкпј ппнуди п испуоаваоу пбавезних услпва
из шлана 75 Закпна п јавним набавкама
Изјава ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама (у слушају
наступаоа са ппдизвпђашем)
Образац ппнуде са ценпм и структурпм цене
Мпдел угпвпра
Образац изјаве п независнпј ппнуди
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3. ПАРТИЈЕ
Набавка није пбликпвана пп партијама.

4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу нарушипца са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку изградоа парка науке, ЈНМВ бр 7/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку набавку изградоа парка науке, ЈНМВ бр 7/2015 - НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку набавку изградоа парка науке, ЈНМВ бр 7/2015 - НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку набавку изградоа парка науке, ЈНМВ бр 7/2015 - НЕ
ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди
или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое
набавке ппверити ппдизвпђашу.
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Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду
са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим
се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати






групу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
ппнуђашу кпји ће издати рашун,
рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу IV
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст .
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у
име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа је: без аванса, валута 45 дана пд дана исппстављаоа фактуре,
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
9.3. Захтев у ппгледу рпка реализације
Најкасније дп 01.11.2015. гпдине
Местп реализације:Кикинда на адреси нарушипца
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
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Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша
прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
У цену је урашуната цена предмета јавне набавке, људски рад,трпщкпви материјала и сл.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп
искаже у динарима.

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ
ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ
НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Изабрани ппнуђаш је дужан да у тренутку закљушеоа угпвпра ппднесе бланкп сплп меницу
регистрпвану кпд НБС са менишним писмпм-пвлащћеоем за кприсника бланкп сплп менице, на изнпс
пд 10% пд вреднпсти угпвпра, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа, кпјпм ппнуђаш пбезбеђује
испуоеое свпјих угпвпрних пбавеза и да ппднесе картпн деппнпваних пптписа.
Финансијскп пбезбеђеое мпра трајати најмаое пнпликп кпликп траје рпк за испуоеое
пбавезе ппнуђаша кпја је предмет пбезбеђеоа, пднпснп дп истека гарантнпг рпка.
Укпликп ппнуђаш у тренутку закљушеоа угпвпра не ппднесе или пдбије да ппднесе бланкп
сплп меницу са пвлащћеоем, нарушилац ће угпвпр дпделити следећем најппвпљнијем ппнуђашу.
Укпликп предмет јавне набавке није истпврстан предмету за кпји је ппнуђач дпбип
негативну референцу наручилац ће ппставити захтев за дпдатнп пбезбеђеое дп 15% пд ппнуђане
цене.
8

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца или путем
електрпнске ппщте на адресу csukikinda@gmail.com тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и
истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈНМВ бр.7/2015 Набавка радпва – изградоа парка
науке
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује
кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није
дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша
(шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк
да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и
кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у складу
са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан
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предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку
закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, кпја ће бити са
клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп изврщеое ппсла
издаје се у висини пд 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине
понуду) пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи
пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за
изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се
прпдужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана
ппнуда пнпг кпји је ппнудип дужи рпк важеоа ппнуде.
19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине.
20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак захтева за
защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се
дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail csukikinda@gmail.com,преппрушенпм
ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне
набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. О
ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке,
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пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2
дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне
набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пријема
пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000,00 динара
(брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј 50-016, сврха: Републишка административна
такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије).
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр пдмах пп прптеку
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку - изградоа ушипнице на
птвпренпм, ЈНМВ брпј 7/2015
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
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Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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ЦЕНА

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и нашин плаћаоа (45 дана)

Рпк важеоа ппнуде (најмаое 30 дана)

Рпк реализације (најкасније дп 01.11.2015.)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Redni
Vrsta radova
broj
1. 1 Ručni iskop zemlje radi
formiranja stopa za ugradnju
čeličnih stubova
2. 3 Ručno nabijanje posteljice u
. rupama ,priprema tla
zbijenosti MS25
3. 4 Nasipanje prirodnog peska
. sa nabijanjem ispod betona
za stubove
Debljina sloja u zbijenom
stanju d=10 cm
4. 5 Dovoženjenje prirodnog
. peska i pesak
5. 6 Izrada površina od MB20
debljine 50 cm x 50 x 50 sa
betonom
6. 7 Nabavka i ugradnja
montažnih panela
(pocinkovani i plastificirani)
dimenzije 1930/2500
/Ǿ5mm

Jedinica
mere
M3

Količi
na
4

M2

8

M2

8

M3

4

M3

4

Kom

30

15

Cena bez PDV

Cena sa PDV

7. 8 Nabavka šrafova,matica i
žabica za ogradu
8. Nabavka i ugradnja metalnih
stubova h-2400/ 50/50/2
9. 1 Nabavka i ugradnja
aluminijumskih vrata
dimenzija 140/210 cm
dvokrilna termoizolovana
10. 2 Nabavka i ugradnja
pocinkovanog lima po
obodima letnjikovca(vetro
zaštita i zidnjača)
11. 3 Nabavka i ugradnja oluka na
. letnjikovcu horizontala i
vertikala
12. 4 Izrada,farbanje i ugradnja
dvokrilne kapije od profila
30/30/2,2 mm dimenzije
350/190 cm sa montažnim
panelima
13. Izrada betoniranje i
armiranje polukružnih
stepenica na novom izlazu
objekta
14. Presecanje postojedeg
svetlarnika radi formiranja
otvora za vrata dim 142x210
15. Nabavka ,dovoženje i
razastiranje prirodnog peska
Debljina sloja u zbijenom
stanju 10 cm
16. Izrada betonske površine
natkrivene učionice
Od MB-20 debljine 10 cm
armiranu betonskom
mrežom Q-131
17. Nabavka , ugradnja,
rendisanje i farbanje rezane
građe po specifikaciji za krov
i stubove letnjikovca
dimenzije 14/16
18. Nabavka ,ugradnja OSB 20
mm za krov učionice
19. Nabavka i ugradnja Tegole i
pratedeg materijala(lepak
,ekseri) i ter papira

kom

210

kom

30

kom

1

m

25

m

13

kom

1

kom

1

Kom

1

M2

32

M2

32

M3

2,2

M3

1

M2

32
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20. Iskop zemlje ,šalovanje i
armiranje betonsko ivičnjaka
betonom MB-20 ispod
ograde i oko eksponata
21. Nabavka i razastiranje
separisanog šljunka
granulacije 4-8 mm
22. Nabavka razastiranje belog
zrnastog kamena granulacije
2,2-7 mm
23. Izrada,farbanje i ugradnja
kapije od profila 30/30/2,2
mm dimenzije 210 x250 sa 4
segmenta
24. Ugradnja stubova za kapiju
h-250 dim profila 100/100/3
mm
25. Ugradnja i izrada stopa za
drvene stubove od HOP-U100/140/4 mm
26. 5 Nabavka i ugradnja ankerne
. ploče dim 200/200/8 mm
ankerisana sa 4 kom RǾ16

M1

112

M3

6

M3

4

kom

1

kom

2

kom

3

kom

3

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из
групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,
пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
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VII ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ дпставља укупан изнпс и
структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.
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Пптпис ппнуђаша

VIII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне
набавке – изградоа ушипнице на птвпренпм, ЈНМВ брпј 7/2015, ппднеп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.
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Пптпис ппнуђаша

IX ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са шланпм 77. Став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппнуђаша, дајем следећу
И З Ј А В У
Ппнуђаш________________________у ппступку јавне набавке – изградоа парка науке, ЈНМВ брпј
7/2015 , испуоава све услпве из шл. 75 и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм за јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
3) Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве
ппзива за ппднпщеое ппнуде;
4) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји;
5) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине;

Датум:

М.П.
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Пптпис ппнуђаша

X МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР П
ГРАДОИ УЧИПНИЦЕ НА ПТВПРЕНПМ

Закључен између:
Центар за струшнп усаврщаваое Кикинда из Кикинде, ул. Немаоина 23 кпга заступа директпр Дејан
Каранпвић, МБ: 8913170 ПИБ: 106455286 Т.Р. 840-1014664-93
Брпј рашуна: 840-669764-94 кпд Управе за трезпр,
(у даљем тексту: Нарушилац)
и
................................................................................................
са седищтем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матишни брпј: ........................................
Брпј рашуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефпн:............................Телефакс:
кпга заступа...................................................................
(у даљем тексту: ппнуђаш),
Оснпв угпвпра:
ЈНМВ Брпј:...................................................
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:...............................................
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ______ пд...............................

Члан 1.
Предмет угпвпра је набавка радпва – изградоа парка науке у свему према ппнуди ппнуђаша
брпј ___________ пд __________ 2015. гпдине кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Ппнуђаш се пбавезује да за пптребе нарушипца изврщи изградоу ушипнице на птвпренпм, у
целпсти у складу са технишким спецификацијама из кпнкурсне дпкументације.
Рпк за заврщетак радпва је 01.11.2015. гпдине.
Члан 3.
Укупна цена за извпђеое јавне набавке из шлана 1. пвпг угпвпра је ______________ динара
без ппреза на дпдату вреднпст. (пппуоава наручилац)
Укупна цена за извпђеое набавке из шлана 1. пвпг угпвпра јe ______________ динара са
ппрезпм на дпдату вреднпст. (пппуоава наручилац)
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Члан 5.
Плаћаое ће се врщити: вирмански на рашун ппнуђаша брпј ______________________ кпји се
впди кпд ______________________ у рпку пд 45 дана пд дана издаваоа фактуре. (пппуоава
ппнуђач)
Ппнуђаш ће нарушипцу издати фактуру накпн заврщетка радпва и пријема радпва пд стране
нарушипца.
Члан 6.
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим пвпм Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
јавним набавкама, Закпна п пблигаципним пднпсима и псталих ппзитивних прпписа.
Члан 7.
Сппрпве настале пп пснпву пвпг угпвпра рещаваће надлежни Привредни суд у Зреоанину.
Члан 8.
Угпвпр је сашиоен у щест примерака пд кпјих пп три за сваку угпвпрну страну.

У Кикинди, _________________
УГПВАРАЧИ

ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ППНУЂАЧА

_____________________

_____________________
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