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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 12/2019 бр.05-376/1 од 18.10.2019.године и Решења о именовању
комисије за јавну набавку 12/2019 бр.05-376/2 од 18.10.2019.године, припремљена
је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – уградња лифта за пренос архивске грађе
ЈНМВ бр. 12/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис
радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења,
евентуалне додатне услуге и сл.

3.

4.

II
III
IV

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

20.
25.

V

Обрасци који чине саставни део понуде

26.

VI

Модел уговора

43.

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

50.

Конкурсна документација има укупно 59 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 12/2019 је уградња лифта за пренос архивске грађе у
згради Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду
ОРН: 45000000 грађевински радови
2. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs

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

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет овог пројекта су радови у степенишном простору зграде Архива
Југославије ради уградње електричног малотеретног лифта носивости 100кг.

Постављање новог малотеретног лифта предвиђено је на подесту степеништа које
пролази кроз све етаже објекта.

Објекат:

Зграда Архива Југославије, Васе Пелагића 33, Београд, Србија

Предмет:

Електрични маломалотеретни лифт носивости Q=100кг

Процена инвестиционе вредности обухвата све трошкове уградње новог електричног
лифтовског постројења у објекат до предаје на употребу корисницима, и то:
израду и монтажу комплет лифта према пројектном задатку и техничком опису, према
спецификацији:

Број лифтова:

1

Врста лифта:

Електрични малотеретни лифт без машинске
просторије, према ЕN81-20

Намена лифта:

Превоз терета, приступ лица у кабину није
дозвољен

Носивост:

Q=100kg

Називна брзина:

V=0,4m/s

Висина дизања:

Hd=19500mm

Број станица:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), главна станица „0“

Број прилаза:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), са исте стране
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Врата возног окна:

Ручна, вертикално помична (гиљотина), пуна, од
лима од поцинкованог челика, шxд=500x800мм

Врата кабине:

-

Кабина:

Метална, теретна, од поцинкованог челика

Димензије кабине:

- ширина

500мм

- дубина

500мм

- светла висина

800мм

Вођице кабине:

Челични Т профили

Одбојник:

2 ком. испод кабине

Граничник брзине:

Са клацкалицом, са ужетом пречника 6мм,
једносмерног дејства

Хватачки уређај кабине:

Тренутног дејства

Погонска машина:

Са пужним редутором и добошем

Пренос кретања:

2 ужета фи 5мм, пренос 1:1

Погонски мотор:

Електрични, трофазни, асинхрони, снаге 1,5кW

Управљање:

Микропроцесорско, слање-звање

Сигнализација и управљање:
У кабини:

Без

У свим станицама:

Позивна кутија постављена у раму врата лифта,
са позивним тастерима са светлосном потврдом
позива, сигнална кутија у раму врата, са
дигиталним показивачем положаја кабине

Возно окно:

Челична поцинкована конструкција, обложена у
складу са АГ и ПП пројектом - облога обавеза
Инвеститора

Димензије возног окна:

- ширина

800мм

- дубина

650мм

- дубина јаме

-

- висина врха

2860мм од коте пода

Положај машинске просторије:

Нема, погонска машина је у јами, унутар возног
окна

Радна средина:

Нормална, сува, +5 - +40°C
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Напајање:

3x400/230V, 50Hz

Додатна опрема:

-

Микропроцесорска командна табла
Комплет електро-инсталација са свом опремом неопходном за безбедан рад
постројења
Електро-изолациона простирка испред командног ормара
Напојни кабл од разводног ормара до лифта

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА

Врста лифта:

Електрични малотеретни лифт без машинске
просторије, према ЕN81-20

Намена лифта:

Превоз терета, приступ лица у кабину није
дозвољен

Носивост:

Q=100kg

Називна брзина:

V=0,4m/s

Висина дизања:

Hd=19500mm

Број станица:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), главна станица „0“

Број прилаза:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), са исте стране

Врата возног окна:

Ручна, вертикално помична (гиљотина), пуна, од
лима од поцинкованог челика, шxд=500x800мм

Кабина:

Метална, теретна, од поцинкованог челика

Димензије кабине:

- ширина

500мм

- дубина

500мм

- светла висина

800мм

Возно окно:

Челична поцинкована конструкција, обложена у
складу са АГ и ПП пројектом - облога обавеза
Инвеститора

Димензије возног окна:

- ширина

800мм

- дубина

650мм
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Положај машинске просторије:

- дубина јаме

-

- висина врха

2860мм од коте пода

Нема, погонска машина је у јами, унутар возног
окна

Лифт ће бити постављен у зони подеста степеништа, уз масивне носеће
зидове од пуне опеке. Све интервенције приликом извођења ових радова
планиране су у габариту објекта. Радови не утичу на спољашњи изглед објекта.
Како би се омогућило постављање лифта, пројектом је предвиђено
пробијање отвора дим.70х80цм у међуспратној конструкцији на овом делу објекта.
Међуспратна конструкција биће сечена алатима са дијамантским сечивима. Након
просецања армираног бетона део међуспратне конструкције на месту на коме је
предвиђен пролазак лифта биће срушен и уклоњен.
Бочна страна лифта ка степеништу предвиђена је за облагање
гипскартонским плочама д=12,5мм постављеним на подконструкцију од
поцинкованих профила, са слојем тврдопресоване камене вуне дебљине 5цм.
Након постављања облоге предвиђено је глетовање и бојење површина бочне
стране лифта дисперзивним акрилним антистатик бојама.
Део керамичких плочица које су оштећене приликом пробијања отвора у
међуспратној конструкцији предвиђене су за поправку или замену новим
плочицама, у свему према оригиналним.
Плафон подеста степеништа и делови зидова уз лифт предвиђени су за
глетовање и бојење дисперзивним акрилним антистатик бојама у тону по избору
представника инвеститора.
Постојећи разводни орман у подруму предвиђен је за демонтажу уз примену
свих потребних мера за отклањање опасности и штетности у погледу заштите на
раду. Пројектом је предвиђена набавка и уградња новог разводног ормана који ће
бити смештен на нивоу подрума, уз лифт.
Извођач је обавезан да радове изводи стручном радном снагом,
квалификованом за ову врсту послова, да угради квалитетне материјале и да се у
току радова придржава упутстава и налога надзорне службе и свих важећих
техничких прописа.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:

Зграда архива Југославије, Васе Пелагића 33, Београд, Србија

Предмет:

Електрични маломалотеретни лифт носивости Q=100кг

Техничке карактеристике:
Број лифтова:

1

Врста лифта:

Електрични малотеретни лифт без машинске
просторије, према ЕN81-20

Намена лифта:

Превоз терета, приступ лица у кабину није
дозвољен

Носивост:

Q=100кг

Називна брзина:

V=0,4м/с

Висина дизања:

ХHd=19500мм

Број станица:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), главна станица „0“

Број прилаза:

5 (-1, 0, 1, 2, 3), са исте стране

Врата возног окна:

Ручна, вертикално помична (гиљотина), пуна, од
лима од поцинкованог челика, шxд=500x800мм

Врата кабине:

-

Кабина:

Метална, теретна, од поцинкованог челика

Димензије кабине:

- ширина

500мм

- дубина

500мм

- светла висина

800мм

Вођице кабине:

Челични Т профили

Одбојник:

2 ком. испод кабине

Граничник брзине:

Са клацкалицом, са ужетом пречника  6мм,
једносмерног дејства

Хватачки уређај кабине:

Тренутног дејства

Погонска машина:

Са пужним редутором и добошем

Пренос кретања:

2 ужета фи 5мм, пренос 1:1

Погонски мотор:

Електрични, трофазни, асинхрони, снаге 1,5кW

8

Управљање:

Микропроцесорско, слање-звање

Сигнализација и управљање:
У кабини:

Без

У свим станицама:

Позивна кутија постављена у раму врата лифта,
са позивним тастерима са светлосном потврдом
позива, сигнална кутија у раму врата, са
дигиталним показивачем положаја кабине

Возно окно:

Челична поцинкована конструкција, обложена у
складу са АG и PP пројектом - облога обавеза
Инвеститора

Димензије возног окна:

- ширина

800мм

- дубина

650мм

- дубина јаме

-

- висина врха

2860мм од коте пода

Положај машинске просторије:

Нема, погонска машина је у јами, унутар возног
окна

Радна средина:

Нормална, сува, +5 - +40°C

Напајање:

3x400/230V, 50Hz

Додатна опрема:

-

Погонска машина
Погонска машина се поставља на челично постоље које се преко гумених амортизера
ослања на конструкцију у јами возног окна. На тај начин је спречено преношење вибрација
и шумова на објекат.
Погонска машина се састоји из више делова и то су:
a) Редуктор
b) Електромотор
c) Електро-механичка кочница
d) Погонски добош
a) Редуктор
Редуктор спада у механичке преноснике са константним преносним односом. Редуктор
се састоји из кућишта и пужног пара смештеног у њему. Кућиште је дводелно и израђено је
од ливеног гвожђа. Пужни пар се састоји од пужа израђеног од високолегираног челика, а
венац пужног точка је од бронзе. Пужни преносник је фино обрађен, брушен и потопљен у
уље. Рад пужног преносника је тих са дугим веком трајања.
b) Електромотор
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Погонски електромотор је преко спојнице спојен са редуктором. Електромотор је
једнобрзински, асинхрони, трофазни, снаге 1,5кW. Погонски електромотор је заштићен од
преоптерећења и струје кратког споја. Електромотор је предвиђен за испрекидани рад.
c) Електромеханичка кочница
Електромеханичка кочница кочи силом трења оствареном између плочица са облогом
од фрикционог материјала и диска. Диск је повезан директно за вратило пужа.
Електромеханичка кочница изведена је као електромагнетна са телом и котвом која преко
полуга и опруга делује на плочицце кочнице. Електромеханичка кочница ступа у дејство
аутоматски и сигурно кочи лифтовско постројење при нормалном заустављању кабине, при
прекиду струјног кола, као и у случају да постројење из било којих разлога остане без
напона. Електромеханичка кочница је тако конструисана да је омогућено ручно отпуштање
("отварање") кочнице. По престанку деловања на направу за ручно откочивање, кочница
аутоматски закочи дејством опруга.
d) Погонски добош
Вуча кабине остварује се погонским добошем. Добош је везан директно за излазно
вратило пужног кола и обзиром на мали пречник је једноделни. Изливена је од квалитетног
ливеног гвожђа, а канали су накнадно обрађени. Приликом окртања, на добош се
намотавају челична ужад која су другим крајем преко превојне ужетњаче у врху окна везана
за горњу греду рама кабине чиме је омогућено кретање кабине на горе. Окретањем добоша
у супротном смеру, ужад се одмотава а кабина се услед сопствене тежине спушта. Пречник
добоша је изабран према прорачуну и према носећим средствима – ужадима тако да је
омогућен довољно дуг век добоша и ужади. Жљебови – канали су димензионисани према
дозвољеном специфичном притиску.
Управљачка (командна) табла и помоћна табла
Управљака командна "А" табла
Табле су изведене са потребним елементима за управљање и развод који су
исправно димензионисани, функционално и прегледно распоређени и обележени према
електрошеми у Пројекту. Командна "А" табла има рам од челичних профила. Рам се
смешта у затворени ормар.
Елементи командне табле су међусобно повезани електричним проводницима.
Моторно коло се изводи проводницима пресека према струји мотора, а остала кола –
командна и сигнална проводницима 1мм2. Боје проводника су усаглашене са прописима и
то:


фазни проводници: црно



нулти проводници: светло - плава



уземљење: жуто – зелена



позитиван пол: црвено



негативан пол: плаво

Помоћна табла
Помоћна табла је заштитна табла погонског електромотора, налази се у склопу
командне табле и садржи:


осигураче главног довода 3x16А, споре, за заштиту електромотора од кратког
споја
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аутоматску заштитну склопку за заштиту електромотора од преоптерећења



шуко утикач



метални оквир који мора бити уземљен



главну склопку ради укључења довода струје до лифта



склопку и осигурач осветљења возног окна лифта

Табле морају бити јасно обележене, а нарочито: "ГЛАВНА СКЛОПКА" са положајима
"УКЉУЧЕНО"," ИСКЉУЧЕНО", "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА" и друго.
Граничник брзине и хватачки уређај кабине
Лифт је опремљен хватачким уређајем тренутног дејства, који ступа у дејство преко
граничника брзине са клацкалицом. Граничник брзине се налази у машинском простору и
ступа у дејство када брзина кабине у смеру на доле достигне брзину 0,7m/s. Хватачки уређај
зауставља кабину и чврсто је држи за вођице.
Носећа средства и вешање кабине
Као носећа средства, употребљена су челична ужад чија је сила кидања 13580N.
Пречник ужади је 5мм, а користе се два ужета.
Кабина је носећим ужадима везана за погонски добош. У циљу равномерног
оптерећења ужади, на страни кабине постоји уређај са опругама и полугом за
изједначавање оптерећења.
Ако дође до лабављења или кидања носеће ужади, погон лифта се зауставља
контактом лабавог ужета.
Свако уже је независно везано за погонски добош.
Возно окно лифта
Возно окно лифта је дуж целе висине и са свих страна ограђено чврстим и пуним
зидовима, таваницом и дном.
Зидови возног окна лифта, не смеју имати удубљења или избочине веће од 5мм.
Испупчења или удубљења већа од 2мм, морају се закосити најмање под углом од 75о према
хоризонтали. Зидови возног окна су од материјала који је отпоран на механичка оштећења
и ватру, који не ствара прашину и спречава њено таложење. Отпорност на пожар облоге
возног окна (зидова) дефинише пројектант противпожарне заштите.
У возном окну је постављена метална конструкција од поцинкованог челика са
четири вертикална стуба и хоризонталним ојачањима. Ова конструкција је учвршћена за
дно јаме, подест и врх возног окна. На конструкцији су постављени носачи за врата возног
окна, као и конзоле шина вођица. У врху конструкције постављено је челично постоље за
погонску машину и командну таблу.
У возном окну постоје отвори врата возног окна и отвор за проветравање димензија
1% попречног пресека окна, који је заштићен металном жалузином или мрежом и изведен
тако да одводи гасове и дим у случају пожара.
Сви прилазни отвори на возном окну лифта, морају бити затворени металним
вратима која се не смеју отварати у простор возног окна.
Возно окно мора издржати оптерећења која настају при раду погонске машине, при
дејству хватачког уређаја на вођице и при наседању кабине на одбојнике.
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Машински простор
Машински простор налази се у дну возног окна, а димензије су дате на цртежу
лифта.
Зидови су од материјала који је отпоран на механичка оштећења и ватру, који не
ствара прашину и спречава њено таложење. Отпорност на пожар облоге машинског
простора (зидова) дефинише пројектант противпожарне заштите.
На машинском протору постоји отвор врата машинске просторије, отвори између
окна и машинског простора и отвор за проветравање који је заштићен металном жалузином
или мрежом и изведен тако да одводи гасове и дим у случају пожара. Машински простор је
од остатка возног окна раздвојен ребрастим челичним лимом.
Приступ погонској машини је омогућен помоћу врата, која су опремљена бравом,
тако да се без кључа не могу отворити. Код погонске машине мора постојати електрично
осветљење јачине најмање 200лx, а склопка за осветљење мора бити постављена поред
улазних врата. Такође поред улаза су постављени и главни прекидач и прикључница са
заштитним контактом, која се као и осветљење напаја из инсталације објекта, преко
посебних осигурача.
Врата возног окна лифта и забрава
Врата возног окна су метална, израђена од нерђајућег челичног лима. Врата су
двокрилна, ручна, вертикално помична, без отвора за осматрање. Затварање врата је
контролисано електричним сигурносним контактом, а забрављивање се изводи летвом са
централним системом забрављиваја и бравом тако да лифт не може кренути ако врата
нису затворена, а убрзо затим и забрављена.
Кабина
Кабина лифта је ограђена пуним зидовима, подом и таваницом. Зидови, под и
таваница кабине, оквир кабине и уређај за вођење морају као целина имати довољну
механичку чврстоћу да издрже ударе и оптерећења којима је кабина изложена за време
рада лифта, при деловању хватачког уређаја и када кабина наседа на одбојнике.
Кабина је израђена тако да су:
a) Зидови од лима од нерђајућег челика;
b) Таваница и под су од нерђајућег челика;
c) Носећи рам кабине је од челичних профила који су прорачунати, а за носећи
рам везују се четири уређаја за вођење кабине.
d) Кабина је непролазна;
e) У кабини је уграђено осветљење.
f)

Рам кабине поседује хватачки уређај.

Вођице кабине
Кабина је вођена непокретним, чврсто уграђеним челичним вођицама. Вођење
кабине је обезбеђено са две вођице. Вођице кабине су савијене од челичног лима, облика
Т профила.
Наставци вођица су изведени преко спојница и завртњева. Распоред вођица и
конзола дат је у Пројекту.
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Одбојници
Пут кабине испод најниже станице и изнад највише станице ограничен је одбојником
са нелинеарном карактеристиком пригушења на који наседа кабина.
Спратни прекидачи
Спратни прекидачи служе за заустављање кабине на станицама и постављени су
на нивоу станица.
Крајња склопка
Крајња склопка је сигурносни уређај који искључује погон лифта ако кабина из било
којих разлога пређе крајњу станицу. Крајња склопка мора искључити погон лифта пре него
што кабина додирне одбојнике и пре него што кабина пређе крајњу станицу за највише
60мм.
Управљање
Команде за вожњу кабине дају се електричним путем помоћу дугмади постављених
на кутији за управљање – позивној кутији.
На свакој станици налази се по једна позивна кутија са два дугмета за "ГОРЕ" и
"ДОЛЕ", као и светлосним потврдама позива и заузећа.
Електрична инсталација лифта
Изводи се од табле до мотора и свих осталих елемената. Проводници се полажу у
пластичне канале и гибљиве цеви потребног пресека. Пластични канали се затварају
поклопцима и причвршћују типловима са завртњима за подлогу. Гибљиве цеви се
причвршћују помоћу одговарајућих обујмица постављених на прописаном растојању.
Пластични канали за главни вертикални развод везују се за зид машинске
просторије типловима и завртњима или за металне држаче причвршћене за шине вођице
кабине.
Растојање између два узастопна учвршћења не сме бити веће од 2м. Излаз
проводника из пластичних канала изводи се помоћу пластичних савитљивих цеви и
одговарајућих пластичних уводника. Разводна кутија са редним стезаљкама (клемама) које
су обележене бројевима у складу са електричном шемом лифта поставља се на кабини.
Између табле и ове кутије везује се савитљиви , вишежилни кабл који је на оба краја
осигуран уређајем за ношење. Дужина овог кабла тако је одмерена да и кад је кабина у
крајним станицама има слободан лук који не сме да додирне ни кабину ни делове у возном
окну.
Прилази возном окну морају бити осветљени за све време када је лифт у погону
најмање као степениште са слабим прометом (50lh).
Електрична инсталација на кабини изводи се такође кроз пластичне канале и
савитљиве пластичне цеви које морају бити сигурно причвршћене за кабину. За
повезивање инсталације кабине са осталим деловима инсталације лифта служи разводна
кутија на крову или испод кабине са довољним бројем редних стезаљки означених према
електричној шеми.
Натписи, обавештења и ознаке
На прилазима лифту, у кабини, у возном окну и машинској просторији као и на самим
уређајима у склопу лифта, постављају се натписне плочице, знаци или обавештења према
Правилнику.
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Технички преглед
После завршене монтаже врши се, од стране овлашћене организације, технички
преглед лифтовског постројења према Правилнику.
За технички преглед лифтовског постројења потребно је обезбедити типске атесте
делова лифта и то:
a) Забрава врата возног окна;
b) Атест вучне ужади;
c) Атест за граничник брзине;
d) Атест за хватачки уређај;
e) Атеест за одбојнике кабине
Дозвола за употребу
После извршеног техничког прегледа лифтовског постројења, инвеститор је дужан
да од надлежног органа обезбеди дозволу за употребу лифта.
Гаранција
Гарантни рок почиње да тече од дана предаје лифта на употребу, односно од дана
прибављања дозволе за употребу лифта и траје две године. Услови који обезбеђују
одржавање и сарвисирање лифта у гарантном року одређени су гарантним листом.
Одржавање
Инвеститор, односно корисник лифта је дужан да пре пуштања лифта у употребу,
обезбеди одржавање истог, према одредбама стандарда и Правилника о безбједности
машина.
редн
и
број
A.

Врста и опис радова

јед.
мер
е

количи
на

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

1.
Демонтажа постојећег разводног ормана у подруму објекта. Позиција
подразумева пажљиву демонтажу свих елемената разводног
ормана.Предвидети све потребне мере за отклањање опасности и
штетности у погледу заштите на раду у складу са Законом о безбедности
и здравља на раду Сл. Гласник 101/2005 СР Србије и Закона о изменама
и допунама Закона о безбедности и здравља на раду Сл.гласник РС бр.
91/2015. Сав демонтирани материјал сакупити ради утовара и одвоза на
градску депонију удаљену до 15км од градилишта.
Цена подразумева комплетан рад на демонтажи наведених
елемената, као и утовар и одвоз демонтираног материјала.
Обрачун паушално.

пау
ш.
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2.
Машинско сечење бетонске плоче и рушење свих слојева пода и
плафона на месту на коме је пројектовано постављање лифта, кроз све
етаже. Сечење бетона извршити машинама са дијамантским алатима, а
посебно пазити да се не оштети под од керамичких плочица. Сав
материјал од рушења спустити и сакупити ради утовара и одвоза на
градску депонију удаљену до 15 км од градилишта. У цену позиције
урачунати сав материјал потребан за подупирање конструкције
приликом извођења радова.
Цена подразумева комплетан рад на рушењу наведених елемената,
подупирање елемената конструкције, као и утовар и одвоз шута.
Обрачун по м² и по м¹
- сечење
- рушење
A.

м²

12,0
2,3

У К У П Н О ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

редн
и
број
Б.

м¹

Врста и опис радова

јед.
мер
е

количи
на

м¹

25,2

м¹

25,2

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.
Шлицовање зидова за провлачење каблова електроенергетских
инсталација нa објекту. Траке за штемовање обележити и извући
шајбном. Шлиц штемовати за потребну дубину пвц црева. Након
штемовања шлиц очистити. Сав материјал од штемовања прикупити и
одложити на градилишну депонију.
Цена подразумева ангажовање укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне позиције.
Обрачун по м¹
2.
Крпљење шлицева продужним малтером размере 1:2:5 са претходним
одпрашивањем и прањем зидова као и шприцањем и пачокирањем
цементним млеком са додатком оштрог песка у размери 1:1.
Омалтерисане површине фино испердашити, тако да буду равне, без
прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити
видљиви.
Цена подразумева набавку свог потребног материјала и
ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење
предметне позиције.
Обрачун по м¹.
Б.

У К У П Н О ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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В.
1.

В.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, транспорт и полагање подних керамичких плочица
прве класе, димензија 10x10 цм, по угледу на оригиналне плочице.
Плочице се лепе одговарајућим цементним лепком Keraflex или слично
са уједначеним фугама. Фуге попунити масом за фуговање Ultracolor Plus
или слично.
Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и
рад на извршењу описане позиције.
Обрачун по м2 стварно постављене површине.

1,8

јед.
мер
е

количи
на

м²

16,2

м²
м²

50,4
37,1

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

редн
и
број
Г.
1.

м²

Врста и опис радова

ГИПСАРСКИ РАДОВИ
Набавка потребног материјала, транспорт и облагање бочне стране
лифта гипс-картонским плочама д=12,5 мм. Плоче се постављају на
подконструкцију од поцинкованих профила, са термоизолацијом од
тврдо пресоване камене вуне д= 5цм. У цену позиције улазе
гипс,подконструкција и камена вуна.
Цена обухвата набавку комплетног материјала, укупан транспорт и
рад на постављању облоге.
Обрачун по м²

Г.

УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ

Д.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.
Набавка потребног материјала и бојење зидова и плафона
дисперзивним акрилним антистатик бојама, са глетовањем и свим
потребним предрадњама, у тону по избору представника инвеститора.
Посебну пажњу посветити обради ивица плафона и зидова које морају
да буду праве и равне.
Цена подразумева набавку
ангажовање потребне радне
предметне позиције.
Обрачун по м²
- плафони
- зидови

свог потребног материјала и
снаге за комплетно извршење
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Д.

У К У П Н О МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

редн
и
број
Ђ.

јед.
мер
е

количи
на

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

4,0

ком.

3,0

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

1,0

• Испорука и монтажа сабирница Cu 20x5 мм монтажа у орману са
потпорним изолаторима
Набавка, испорука и уградња, укупно

ком.

5,0

• Испорука и монтажа1П,сигналне сијалице, зелене, монтажа на вратима
Набавка, испорука и уградња, укупно

ком.

4,0

Врста и опис радова
РАЗНИ РАДОВИ

1.
Радови на набавци и уградњи новог разводног ормана у подруму.

• Набавка, испорука, монтажа и повезивање разводног ормана РО-Л.
Опрема у орману је реномираних произвођача. Метални разводни
орман, димензија (400x500x235)мм. Разводни орман се поставља на
висину 1200 мм. Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и маске,
ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће елементе.
Набавка, испорука и уградња, укупно
• 3П, компактни прекидач КП 100А, монтажа ДИН шина са
са
фиксном прекострујном заштитном склопком струје прекидања 100А,
прекидне моћи 25кА
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Испорука и монтажа, 1П, аутоматски осигурач B6/6kA
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Испорука и монтажа нисконапонских високоучинских осигурачима са
једнополним основама НВ63 и ножастим топљивим уметком 35А,
Набавка, испорука и уградња, укупно
•Испорука и монтажа 4П, модуларни моторни контактор, типа 4p Vp 63A
3No+1Nc, 230V
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Испорука и монтажа 4П, биметалне заштите, заштита од струје
преоптерећења 18-20А, 230V
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Испорука и монтажа 1П, гребенастих изборних прекидача 1p Vp 16A
230V
Набавка, испорука и уградња, укупно
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редн
и
број

Врста и опис радова

• Испорука и монтажа1П,сигналне сијалице, црвене, монтажа на вратима
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Израда и испорука једнополне шеме, пластифицирање
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком “ТН-Ц-С”, "
РО-Л" и “ОПАСНО ПО ЖИВОТ”
Набавка, испорука и уградња, укупно
• Комплетно монтирано, ожичено и испитано
Набавка, испорука и уградња, укупно
2.

јед.
мер
е

количи
на

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

1,0

м2

50,4

м2

50,4

јед.
мер
е

количи
на

Набавка потребног материјала и постављање заштите на површине пода
подеста степеништа на свим етажама на којима се радови изводе.
Заштиту пода извести од таласастог картона и најлона.
Цена подразумева обезбеђење свог потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за извршење комплетне
позиције.
Обрачун по м2.

3.
Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на зидовима и
плафонима. Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и
ХТЗ мерама, статички стабилна са косницима у угаоним пољима и по
средини скеле. На 4м висине и на међусобном растојању од 3м скела
мора бити анкерована за објекат. Радне платформе од талпи или
металних табли поставити на сваких 2,0-2,1м висине са тим да је
обавезно уз сваку платформу поставити једну вертикалну даску
причвршћену за стубове скеле. Степенице за пењање по скели морају
бити постављене са унутрашње стране скеле. Скела мора имати
дозволу за употребу и мора бити технички примљена од надлежне
службе. Користи се за све време трајања радова.
Цена подразумева обезбеђење комплетне скеле за укупну
површину као и ангажовање укупне радне снаге на монтажи и
демонтажи.
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле. Mерење се врши по
спољњим ивицама скеле без дуплирања количина на угловима.
редн
и
број

Врста и опис радова

4.
Набавка
потребног
материјала,
транспорт
и
постављање
алуминијумских лајсни по видљивим ивицама реза армиранобетонске
међуспратне конструкције. Углове на којима се лајсне сустичу геровати.
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Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за
извршавањe ове позиције, потребан материјал, комплетан рад и
транспорт.
Обрачун по м¹.
5.

м¹

8,0

м3

0,8

м2

97,5

Одвоз шута са градилишта на градску депонију подразумева утовар и
киповање на депонију удаљености до 15км од градилишта, заједно са
прикупљањем шута по тротоару и превоз ручним колицима на приступно
место.
Цена подразумева ангажовање потребне радне
извршавањe ове позиције, комплетан рад и транспорт.

снаге

за

Обрачун по м3 утовареног и одвеженог шута.
6.

Чишћење и прање свих подних површина степеништа, врата, као и
чишћење свих површина фасада лифта, као исвих зидних површина од
разних прљавштина после завршетка свих радова.
Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за
извршавањe ове позиције.
Обрачун по м².

Ђ.

У К У П Н О РАЗНИ РАДОВИ

Сва специфицирана опрема, материјал и радови подразумевају:












набавку, транспорт и испоруку на локацију уградње комплетног материјала и
опреме, као и ситног неспецифицираног материјала потребног за квалитетно
и комплетно извођење радова, као и друге зависне трошкове;
функционално испитивање опреме у радионици испоручиоца;
локални транспорт, складиштење и чување опреме до мотаже;
уграђивање материјала у складу са важећим прописима и правилима струке;
довођење у првобитно стање свих евентуално насталих оштећења, на већ
изведеним или постојећим елементима и позицијама;
атестиран материјал који одговара важећим техничким стандардима и који је
првокласног квалитета потврђен у пракси;
све радове изведене стручном радном снагом и у потпуности према важећим
прописима за предметну врсту радова;
цену радова са урачунатим целокупним потребним материјалом и потребном
радном снагом;
све припремне и завршне радове и непредвиђене околности које могу
настати у погледу омогућавања свакодневног континуитета у раду.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
Да он и његов законски заступник
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних
конкурсном документацијом
дела као члан организоване
криминалне
групе,
да
није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
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снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач располаже довољним
финансијским капацитетом односно
да није био неликвидан последњих 6
месеци

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.Потврда Народне банке Србије да
понуђач
нема
евидентиране
неизмирене обавезе у последњих 6
месеци

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач располаже довољним
пословним капацитетом односно да
је у периоду од последнје три године
извео радове који одговарају
предмету јавне набавке а на
објектима сличне намене у укупној
вредности од најмање 1.000.000
динара

2. Оверене ситуације или рачуни за
изведене радове који одговарају
предмету јавне набавке на објектима
сличне намене у укупној вредности
од најмање 1.000.000 динара

3. СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
Да понуђач има уведене стандарде
ИСО 9001, ИСО 18001 и ИСО
14001.

Као доказ понуђач доставља
фотокопију сертификата о
испуњености стандарда ИСО 9001,
ИСО 18001 и ИСО 14001.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
1, 2, 3 и 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу
V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
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набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
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осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Финансијски капацитет
- Понуђач доставља Потврду Народне банке Србије
евидентиране неизмирене обавезе у последњих 6 месеци

да

нема
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2. Пословни капацитет
- Понуђач доставља оверене ситуације или рачуне за изведене радове који
одговарају предмету јавне набавке на објектима сличне намене у укупној
вредности од најмање 1.000.000 динара
3.Стандард квалитета

-Понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда
ИСО 9001, ИСО 18001 и ИСО 14001.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН понуђачи који су
регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће
се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извршења.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Потврда за референце (Образац 7)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - уградња
лифта за пренос архивске грађе у згради Архива Југославије, ЈН број 12/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-мail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавку - уградња лифта за пренос архивске
грађе у згради Архива Југославије, ЈН број 12/2019
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет ЈНМВ набавке је уградња лифта за
пренос архивске грађе у згради Архива
Југославије, ЈН број 12/2019

Коли
чина

1

2

Јед
ини
чна
цен
а
без
ПД
В-а
3

Једин
ична
цена
са
ПДВом
4

Укупн Укупн
а
а
цена цена
без
са
ПДВ- ПДВа
ом
5
(2x3)

6
(2x4)

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

Демонтажа постојећег разводног ормана у подруму
објекта. Позиција подразумева пажљиву
демонтажу свих елемената разводног ормана.
Предвидети све потребне мере за отклањање опасности
и штетности у погледу заштите на раду у складу са
Законом о безбедности и здравља на раду Сл. Гласник
101/2005 СР Србије и Закона о изменама и допунама
Закона о безбедности и здравља на раду Сл.гласник
РС бр. 91/2015. Сав демонтирани материјал сакупити
ради утовара и одвоза на градску депонију удаљену до
15км од градилишта.
Цена подразумева комплетан рад на демонтажи
наведених елемената, као и утовар и одвоз
демонтираног материјала.

Обрачун паушално

пауш
ално
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Машинско сечење бетонске плоче и рушење свих слојева
пода и плафона на месту на коме је пројектовано
постављање лифта, кроз све етаже. Сечење бетона
извршити машинама са дијамантским алатима, а
посебно пазити да се не оштети под од керамичких
плочица. Сав материјал од рушења спустити и
сакупити ради утовара и одвоза на градску депонију
удаљену до 15 км од градилишта. У цену позиције
урачунати сав материјал потребан за подупирање
конструкције приликом извођења радова.
Цена подразумева комплетан рад на рушењу
наведених елемената, подупирање елемената
конструкције, као и утовар и одвоз шута.
Обрачун по м² и по м¹

12 м2
- сечење
- рушење

2,3
м2

У К У П Н О ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Шлицовање зидова за провлачење каблова
електроенергетских инсталација нa објекту. Траке за
штемовање обележити и извући шајбном. Шлиц штемовати
за потребну дубину пвц црева. Након штемовања шлиц
очистити. Сав материјал од штемовања прикупити и
одложити на градилишну депонију.
Цена подразумева ангажовање укупно потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне позиције.
Обрачун по м¹

25,2
м2

Крпљење шлицева продужним малтером размере 1:2:5 са
претходним одпрашивањем и прањем зидова као и
шприцањем и пачокирањем цементним млеком са
додатком оштрог песка у размери 1:1. Омалтерисане
површине фино испердашити, тако да буду равне, без
прелома и таласа, састави са постојећим површинама не
смеју бити видљиви.
Цена подразумева набавку свог потребног материјала
и ангажовање укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне позиције.
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Обрачун по м¹.

25,2
М2

У К У П Н О ЗИДАРСКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Набавка материјала, транспорт и полагање подних
керамичких плочица прве класе, димензија 10x10 цм, по
угледу на оригиналне плочице. Плочице се лепе
одговарајућим цементним лепком Keraflex или слично
са уједначеним фугама. Фуге попунити масом за фуговање
Ultracolor Plus или слично.
Цена обухвата набавку комплетног материјала,
укупан транспорт и рад на извршењу описане
позиције.

1,8м2
Обрачун по м2 стварно постављене површине.
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ГИПСАРСКИ РАДОВИ

Набавка потребног материјала, транспорт и облагање
бочне стране лифта гипс-картонским плочама д=12,5 мм.
Плоче се постављају на подконструкцију од поцинкованих
профила, са термоизолацијом од тврдо пресоване камене
вуне д= 5цм. У цену позиције улазе гипс,подконструкција
и камена вуна.
Цена обухвата набавку комплетног материјала,
укупан транспорт и рад на постављању облоге.
Обрачун по м²

16,2
м2

УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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Набавка потребног материјала и бојење зидова и
плафона дисперзивним акрилним антистатик бојама, са глетовањем и свим потребним
предрадњама, у тону по избору представника
инвеститора. Посебну пажњу посветити обради ивица
плафона и зидова које морају да буду праве и равне.
Цена подразумева набавку свог потребног материјала
и ангажовање потребне радне снаге за комплетно
извршење предметне позиције.
Обрачун по м²

- плафони

- зидови

50,4
м2
37,1
м2

У К У П Н О МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ

Радови на набавци и уградњи новог разводног ормана
у подруму.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање разводног
ормана РО-Л. Опрема у орману је реномираних
произвођача. Метални разводни орман, димензија
(400x500x235)мм. Разводни орман се поставља на висину
1200 мм. Урачунати хоризонталне и вертикалне носаче и
маске, ДИН шине носаче за документацију и друге пратеће
елементе.
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

3П, компактни прекидач КП 100А, монтажа ДИН шина са
са фиксном прекострујном заштитном склопком струје
прекидања 100А, прекидне моћи 25кА
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Испорука и монтажа, 1П, аутоматски осигурач B6/6kA

Набавка, испорука и уградња, укупно

4 ком
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Испорука и монтажа нисконапонских високоучинских
осигурачима са једнополним основама НВ63 и ножастим
топљивим уметком 35А,

Набавка, испорука и уградња, укупно

3,0
ком

Испорука и монтажа 4П, модуларни моторни контактор,
типа 4p Vp 63A 3No+1Nc, 230V
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Испорука и монтажа 4П, биметалне заштите, заштита од
струје преоптерећења 18-20А, 230V

Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Испорука и монтажа 1П, гребенастих изборних прекидача
1p Vp 16A 230V
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Испорука и монтажа сабирница Cu 20x5 мм монтажа у
орману са потпорним изолаторима
Набавка, испорука и уградња, укупно

5,0
ком

Испорука и монтажа1П,сигналне сијалице, зелене,
монтажа на вратима
Набавка, испорука и уградња, укупно

4,0
ком

Испорука и монтажа1П,сигналне сијалице, црвене,
монтажа на вратима
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

• Израда и испорука једнополне шеме, пластифицирање
Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком
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Израда и испорука плочица на вратима ормана са ознаком
“ТН-Ц-С”, " РО-Л" и “ОПАСНО ПО ЖИВОТ”

Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Комплетно монтирано, ожичено и испитано

Набавка, испорука и уградња, укупно

1,0
ком

Набавка потребног материјала и постављање заштите на
површине пода подеста степеништа на свим етажама на
којима се радови изводе. Заштиту пода извести од
таласастог картона и најлона.
Цена подразумева обезбеђење свог потребног
материјала као и ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Обрачун по м2.

50,4
м2

Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле за радове на
зидовима и плафонима. Скела мора бити монтирана по
свим важећим прописима и ХТЗ мерама, статички
стабилна са косницима у угаоним пољима и по средини
скеле. На 4м висине и на међусобном растојању од 3м
скела мора бити анкерована за објекат. Радне платформе
од талпи или металних табли поставити на сваких 2,0-2,1м
висине са тим да је обавезно уз сваку платформу
поставити једну вертикалну даску причвршћену за стубове
скеле. Степенице за пењање по скели морају бити
постављене са унутрашње стране скеле. Скела мора
имати дозволу за употребу и мора бити технички
примљена од надлежне службе. Користи се за све време
трајања радова.
Цена подразумева обезбеђење комплетне скеле за
укупну површину као и ангажовање укупне радне снаге
на монтажи и демонтажи.
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле. Mерење се
врши по спољњим ивицама скеле без дуплирања количина
на угловима.
Набавка потребног материјала, транспорт и постављање
алуминијумских лајсни по видљивим ивицама реза
армиранобетонске међуспратне конструкције. Углове на
којима се лајсне сустичу геровати.
Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге
за извршавањe ове позиције, потребан материјал,
комплетан рад и транспорт.
Обрачун по м¹.

50,4
м2

8,0
м2
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Одвоз шута са градилишта на градску депонију
подразумева утовар и киповање на депонију удаљености
до 15км од градилишта, заједно са прикупљањем шута по
тротоару и превоз ручним колицима на приступно место.

Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге за
извршавањe ове позиције, комплетан рад и транспорт.
Обрачун по м3 утовареног и одвеженог шута.

0,8
м2

Чишћење и прање свих подних површина степеништа,
врата, као и чишћење свих површина фасада лифта, као
исвих зидних површина од разних прљавштина после
завршетка свих радова.
Цена подразумева ангажовање потребне радне снаге
за извршавањe ове позиције.

97,5
м2

Обрачун по м².
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони
2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке - уградња лифта за пренос архивске грађе у згради Архива
Југославије, бр 12/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке - уградња лифта за пренос архивске грађе у
згради Архива Југославије број 12/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове односно располаже довољним
финансијским, пословним капацитетом и стандардом квалитета

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке - уградња лифта за пренос архивске грађе у
згради Архива Југославије 12/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
Контакт особа
У складу са чланом 77. Став 2. тачка 2. Закона o јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је пружалац услуге: _______________________________ у
периоду: од _______________ до _____________год. изводио уградњу лифта на објекту
површине од ________________, а по основу: Уговора број: ______________ од
_________________.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________,a ради
учешћа у јавној набавци - уградња лифта за пренос архивске грађе у згради Архива

Југославије у улици Васе Пелагића бр. 33 у Београду, број ЈНМВ 12/2019 и у друге сврхе
се не може користити.
Место:
Датум:

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Наручилац - Купац
_______________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О УГРАДЊИ ЛИФТА ЗА ПРЕНОС АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЗГРАДИ АРХИВА
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Закључен између:

1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-1620-21; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа др Милан Терзић, директор (у
даљем тексту: Наручилац радова) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Извођач радова).

даљем

тексту:

Основ уговора:

ЈНМВ Број 12/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2019. године

43

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Наручилац радова уступа а Извођач радова прихвата обвезу да, у складу са
пројектном документацијом и упутствима Наручиоца радова, изведе уградњу лифта
за пренос архивске грађе у згради Архива Југославије у улици Васе Пелагића број
33 у Београду, у свему према Понуди Извођача радова број ____________ од
_______.2019.године, која чини саставни део овог уговора.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Члан 2.
Извођач радова се обавезује да све радове из овог уговора и прихваћене
понуде из члана 1. овог уговора изведе у року од ______ дана, рачунајући од дана
увођења у посао.
У случају да због околности без кривице Извођача радова дође до прекида,
односно објективне немогућности извођења уговорених радова, Извођач радова
има право на продужење рока из става 1. овог члана сразмерно времену у коме је
био спречен да изводи радове.
Извођач радова ће пре почетка извођења радова утврдити динамику
извођења радова, у сагласности са Наручиоцем радова.

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

Члан 3.
Уговорне стране констатују да Давалац услуге поседује Сертификат ИСО
9001, ИСО 18001 и ИСО 14001.
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Члан 4.
Извођач радова преузима обавезу да набави и допреми на место извођења
радова сав потребан материјал, опрему и алат, као и да обезбеди стручне и
помоћне раднике који су спремни и квалификовани да квалитетно изведу уговорене
радове.
Уграђени материјали и опрема морају бити стандарног квалитета који
осигурава пуну функцију објекта и инсталација и атестирани од стране
специјализоване организације регистроване за ту делатност.
Извођач радова одговара Наручиоцу радова за квалитет употребљеног
материјала и за квалитет изведених радова без обзира да ли их је изводио
непосредно или преко подизвођача кога је ангажовао.
Извођач радова преузима обавезу да радове који су предмет овог уговора
изведе у складу са важећим прописим за овакву врсту радова, техничким
стандардима и добрим пословним обичајима.

ЦЕНА
Члан 5.
Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова на име утрошеног
материјала, транспортних трошкова и накнаде за рад исплати укупну цену, која је
одређена понудом Извођача радова из члана 1. овог уговора, у износу од
_________
динара
(словима:
__________________________________________________), без урачунатог пореза
на додатну вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања овог
уговора.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити према следећој
динамици:
1)_____ % аванса одмах по потписивању уговора и
2)_____ % по привременим ситуацијама сходно реализацији радова и
коначном обрачуну и извршеној примопредаји уговорених радова.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од достављања фактуре, оверене
од стране овлашћеног лица Наручиоца.
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ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.
Извођач радова гарантује квалитет изведених радова и обавезује се да без
одлагања, о свом трошку, у гарантном року отклони сваки квар, који није последица
неправилног руковања од стране Наручиоца радова, и то: гарантни рок за изведене
радове __________ године, рачунајући од дана завршетка радова.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 8.
Место извршења радова је објекат Наручиоца у Београду, улица Васе
Пелагића број 33.
Сматра се да је Извођач радова уведен у посао када Наручилац радова
испуни следеће обавезе:
-преда Извођачу радова слободан простор за извођене радова;
-преда Извођачу радова сву потребну техничку документацију и
-обезбеди вршење стручног надзора над извођењем уговорених радова у
складу са важећим прописима.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 9.
Поред обавеза предвиђених важећим законским и другим прописима и
техничким стандардима у овој области, Извођач радова се посебно обавезује:
-

да одреди одговорног извођача радова који руководи извођењем радова;
да радове изведе стручно и према одредбама овог уговора;
да угради квалитетан материјал и опрему који одговарају прописаним
стандардима;
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да предузме све потребне мере за сигурност радова, односно да организује
и обезбеди место извођења радова - градилиште тако да радовима и
организацијом градилишта не буду угрожени или доведени у опасност
радници који изводе радове и материјал на градилишту, запослени код
Наручиоца радова, суседни објекти и трећа лица;
- да предузима мере безбедности и здравља на раду у складу са важећим
прописима и нормативима;
- да приликом извођења уговорених радова предузима адекватне мере
заштите од пожара и друге потребне мере превентивно-техничке заштите,
безбедности и здравља на раду и да обезбеди да извршиоци ових радова
поштују мере и нормативе заштите од пожара и превентивно-техничке
заштите у објектима Наручиоца који су предмет овог уговора..
У случају да Извођач радова не изврши преузете обавезе, односно у случају
било каквих пропуста, у организовању градилишта и спровођењу мера из става 1.
овог члана, преузима потпуну одговорност по том основу.
-

Члан 10.
Уколико Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у уговореном року,
а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца радова, нити услед
дејства више силе, Наручилац радова има право да за сваки дан закашњења
наплати пенале у износу од 0,2% од укупне уговорене вредности радова, с тим да
укупни износ пенала не може прећи 5% укупне уговорене вредности радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Уговорне стране констатују да је Извођач радова истовремено са
потписивањем овог уговора доставио Наручиоцу радова:
-

-

-

неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за поврећај авансног плаћања,
плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса и са роком
важности најмање 15 дана дужим од потписивања записника о примопредаји
изведених радова (гласи на Архив Југославије);
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора
и са роком важности 60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова
(гласи на корисника - Архив Југославије) и
неопозиву и безусловну гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року, плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности
уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока
(гласи на корисника – Архив Југославије).
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КЊИГА ИНСПЕКЦИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
И ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА

Члан 12.
Извођач радова се обавезује да обезбеди и води књигу инспекције и
грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге
инспекције и грађевинског дневника (“Службени гласник РС”, бр. 105/2003), као и
грађевинску књигу за све радове у два примерка, као и да обезбеди да податке који
се уносе у књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу оверавају
својим потписом и печатом одговорни извођачи радова.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да није дозвољено једнострано прекорачење
обима и цене уговорених радова, њихове структуре, уговорених услова или других
уговорнених права и обавеза.
Извођач радова не може захтевати исплату за накнадне радове, ако их је
извршио без сагласности Наручиоца радова..
Измене и допуне овог уговора добијају правну снагу искључиво ако су
писмено уговорене и правно ваљано потписане од обе уговорне стране.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Извођач радова и Наручилац радова извршиће записнички примопредају и
коначан обрачун свих изведених радова.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.
Наручилац радова може раскинути овај уговор и пре уговореног рока:
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- ако се Извођач радова не придржава уговорених обавеза,
- ако Извођач радова не ради како треба у складу са одредбама овог уговора,
- ако се не придржава рока за извршење уговорених радова.
У случајевима из става 1. овог члана, Наручилац радова ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла и може тражити да му Извођач
радова накнади причињену штету.

Члан 16.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове
решавају споразумно, у противном утврђује се надлежност суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан. 18.
Овај уговор ступа на снагу када га у истоветном тексту потпушу обе уговорне
стране и сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну, од којих сваки за себе представља оригинал.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

________________

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА

др Милан Терзић, директор
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у табелама
или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси збирне цене из Техничке
спецификације предмета јавне набавке-структуре цене и наводи укупну понуђену цену
(збирна цена за све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у
образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку - уградња лифта за пренос архивске грађе у згради Архива
Југославије ЈНМВ бр 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 29.10.2019. до 10 часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013.
године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013.
године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи
дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој
ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико
понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Модел уговора;
Понуђач је у обавези да попуни МОДЕЛ УГОВОРА, парафира све стране, овери
печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела уговора.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - уградња лифта за пренос архивске грађе у
згради Архива Југославије, ЈНМВ бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку грађевинских радова у оквиру текућег
одржавања помоћног дворишног објекта 2, ЈНМВ бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку - уградња лифта за пренос архивске грађе у
згради Архива Југославије, ЈНМВ бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - уградња лифта за пренос архивске
грађе у згради Архива Југославије, ЈНМВ бр. 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање вршити према следећој динамици:
1) аванс до 40% од уговорене вредности радова, по потписивању
уговора и
2) остатак по привременим ситуацијама сходно реализацији радова и
коначном обрачуну и извршеној примопредаји уговорених радова.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од достављања фактуре/привремене
ситуације/коначног обрачуна, оверених од стране овлашћеног лица Понуђача и
Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс преко 40% од уговорене вредности
радова.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу оригинал
писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврећај
авансног плаћања, добро извршење посла и за отклањање недостатака у
гарантном року, плативе на први позив, обавезујућег карактера за банку. Писмо не
сме имати садржину која се односи на политику банке и нарочито одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да пре
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу:
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за поврећај авансног
плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса и
са роком важности најмање 15 дана дужим од потписивања записника о
примопредаји изведених радова (гласи на Архив Југославије);
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
вредности уговорене цене предметних услуга, чија важност мора бити
најмање 30 дана дужа од истека важности уговора. Поднета банкарска
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора и
- неопозиву и безусловну гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року, плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока (гласи на корисника – Архив Југославије).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА
ЊИХОВЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail jelena.v@arhivyu.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
55

документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у ком
случају ће Наручилац у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
бр.12/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона. и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-мail: jelena.v@arhivyu.rs, факсом на број 3066635 или препорученом пошиљком
са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Архив Југославије; јавна набавка ЈН 12/2019;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под
(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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