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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. 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 бр. 8/2016, дел.број 01783 од 28.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 8/2016,
дел.број 01-783/1 од 28.04.2016. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на уређењу паркинга
ЈН бр. 8/2016
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 8/2016 су радови – Радови на уређењу
паркинга за потребе Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић".
Ознака из општег речника набавке – 45223300 – Радови на изградњи паркиралишта.
2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1. Врста радова, количина, квалитет и друге спецификације
Јединица
o

N

A
A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

Опис радова

мера

Напомена: При извођењу радова водити рачуна о
постојећим инсталацијама. Радове је неопходно
изводити тако да се не омета функционисање
Института.
ПРЕTХОДНИ РАДОВИ
ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Позиција обухвата геодетско обележавање
саобраћајних површина (саобраћајница, паркинга и
пешачких површина) преко детаљних тачака
ситуационог и нивелационог плана датих у пројекту
ha
(X,Y,Z) координате. Тачке је потребно обележити у
апсолутном координатном систему према подацима
из пројекта.
РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА
Позиција обухвата рушење постојећег коловоза од
бетона према цртежу у прилогу, са утоваром и
транспортом порушеног материјала на званичну
депонију. Позиција обухвата рушење свих слојева
m2
постојећег коловоза до коте постељице
новопројектованих коловоза (асфалтних и
бетонских), у укупној дебљини приближно d=55cm.
РУШЕЊЕ ТРОТОАРА
Позиција обухвата рушење постојећег тротоара, са
утоваром и транспортом порушеног материјала на
званичну депонију. Позиција обухвата рушење свих
m2
слојева постојећег тротоара до коте постељице
новопројектованог тротоара, у укупној дебљини
приближно d=40cm.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ КАНАЛА
Позиција обухвата рушење постојећег бетонског
канала, са утоваром и транспортом порушеног
m3
материјала на званичну депонију.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ ШАХТА
Позиција обухвата рушење горње бетонске плоче
постојећег бетонског шахта, са утоваром и
транспортом порушеног материјала на званичну
m3
депонију. Пре рушења бетона, уклонити ливено
гвоздени поклопац шахта и одложити га ради
евентуалне поновне уградње.
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A.6

A.7

A.8

Б
Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Ц

РУШЕЊЕ СВЕТЛАРНИКА
Позиција обухвата демонтажу и рушење постојећег
светларника заједно са подном конструкцијом од
стаклених призми, са утоваром и транспортом
порушеног материјала на званичну депонију.
Димензије светларника су 1x1x10.30.
РУШЕЊЕ ОИВИЧЕЊА
Позиција обухвата рушење постојећег оивичења, са
утоваром и транспортом порушеног материјала на
званичну депонију.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ ЗИДА
Позиција обухвата рушење постојећег бетонског зида
са утоваром и одвозом шута на депонију.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
СКИДАЊЕ ПОВРШИНСКОГ СЛОЈА
МАТЕРИЈАЛА d = 20cm
Позиција обухвата скидање површинског слоја
хумуса и другог неупотребљивог материјала у слоју
дебљине cca 20 cm, у широком ископу, са гурањем
скинутог материјала на даљину до 40m.
Б.1.1. Машински ископ 95%
Б.1.2. Ручни ископ 5%
ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позиција обухвата утовар и транспорт ископаног
неупотребљивог материјала са градилишне депоније
до градске депоније. Коефицијент растреситости
К=1.1. Укупно износи
57x1.1 = 62.7m3
ИСКОП МАТЕРИЈАЛА III КАТЕГОРИЈЕ
Позиција обухвата машински и ручни ископ
материјала III категорије, у зони извођења радова, са
гурањем на даљину до 40m. Материјал се
транспортује на градску депонију. Укупно износи
112m3.
Б.3.1. Машински ископ 95%
Б.3.2. Ручни ископ 5%
ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позиција обухвата утовар и транспорт вишка
ископаног материјала са градилишне депоније до
градске депоније. Коефицијент растреситости К=1.1.
ОБРАДА ПОДТЛА
Позиција обухвата механичку обраду подтла и
постељице усека (збијање и ваљање) до постизања
модула деформације Ms=25MPa.
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Асфалтна коловозна конструкција

kom

1.00

m1

255.00

m3

9.00

m3
m3

54.00
3.00

m3

63.00

m3
m3

106.00
6.00

m3

123.00

m2
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Ц.1

Ц.2

Ц.3

Ц.4

Ц.5

Ц.6

ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm. Слој дебљине 30cm ради
се на месту асфалтног коловоза, према детаљима
датим у пројекту. Захтевани Ms=100 Mpa i Sz 98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm. Слој дебљине 20цм
ради се на месту асфалтног коловоза, према
детаљима датим у пројекту. Захтевани Ms=120 Mpa и
Sz 98%.
ИЗРАДА СЛОЈА BNS 32sA, d=6 cm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду битуменизираног носећег слоја BNS32sA,
дебљине 6 cm на асфалтној коловозној конструкцији.
Слој је потребно урадити у свему према важећем
стандарду, техничким условима и детаљима датим у
пројекту. Производња мешавине врши се машински.
Све карактеристике уграђивања и квалитет уграђене
мешавине морају одговарати стандарду за BNS.
ИЗРАДА СЛОЈА AB 11s, d = 4cm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду коловозног застора од асфалт бетона AB 11s
дебљине 4 cm на месту асфалтне коловозне
конструкције. Начин уграђивања, квалитет и
количине везива, као и све потребне поступке
спровести према стандарду SRPS U.E4.014.
Коловозна конструкција од цемент бетона
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm. Слој дебљине 25cm ради
се на месту бетонског коловоза, према детаљима
датим у пројекту. Захтевани Ms=100 Mpa и Sz 98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm. Слој дебљине 20cm
ради се на месту коловоза од цемент бетона, према
детаљима датим у пројекту. Захтевани Ms=120 Mpa и
Sz 98%.

m3
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Ц.7

Ц.8

Ц.9

Ц.10

Ц.11

Ц.12

ИЗРАДА КОЛОВОЗНОГ ЗАСТОРА ОД ЦЕМЕНТ
БЕТОНА
Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и
израду завршног слоја од цемент бетона марке
бетона MB40(C30/37), дебљине d=15cm на
m2
саобраћајници. Позиција обухвата набавку и уградњу
можданика и жилаве хартије, и израду и заливање
спојница у свему према техничким условима.
Тротоар од бетонских плоча
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm. Слој минималне дебљине
m3
10cm ради се на месту конструкције тротоара од
бетонских плоча, према детаљима датим у пројекту.
Захтевани Ms=100 Mpa и Sz 98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm. Слој минималне
m3
дебљине 10cm ради се на месту конструкције
тротоара од бетонских плоча, према детаљима датим
у пројекту. Захтевани Ms=100 Mpa i Sz 98%.
ИЗРАДА СЛОЈА ПОДЛОГЕ ОД ПЕСКА
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду подлоге од песка, дебљине 3cm, за
постављање бетонских плоча, на конструкцији
m2
тротоара. Слој је потребно урадити у свему према
важећем стандарду и детаљима датим у пројекту.
ИЗРАДА ПОПЛОЧАЊА НА ТРОТОАРУ
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду застора од бетонских плоча дебљине 6 цм на
месту тротоара и дебљине 8цм на главном улазу у
објекат, према плану поплочања датом у пројекту
уређења терена. Начин уграђивања квалитет и
количине везива као и све потребне поступке
спровести према стандарду SRPS U.E4.014.
Ц.11.1 Плоче дебљине 6cm
m2
Тротоар од цементбетона MБ20
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД
ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm. Слој дебљине 15cm
m3
ради се на месту тротоара од асфалтбетона, према
детаљима датим у пројекту. Захтевани Ms=100 Mpa и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016
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Ц.13

Ц.14

Ц.15

Ц.16

Ц.17

Д
Д.1

Sz 98%.
ИЗРАДА ЗАСТОРА БЕТОНСКОГ ТРОТОАРА
Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и
израду завршног слоја од цемент бетона марке
бетона MБ20, дебљине d=15cm на тротоарима.
Позиција обухвата и израду и заливање спојница у
свему према техничким условима и детаљима из
пројекта.
Израда оивичења
БЕЛИ БЕТОНСКИ ИВИЧЊАЦИ 18/24cm, MБ40
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу
бетонских белих ивичњака димензија 18/24цм, марке
бетона МБ40, на подлози од неармираног бетона
МБ20, са фуговањем спојница према детаљима у
пројекту.
Ц.14.1 ивичњаци постављени у усправном положају
Ц.14.2 ивичњаци постављени у обореном положају
БЕЛИ БЕТОНСКИ ИВИЧЊАЦИ 12/18cm, MБ40
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу
бетонских белих ивичњака димензија 12/18cm, марке
бетона МБ40, на подлози од неармираног бетона
МБ20, са фуговањем спојница према детаљима у
пројекту.
ПРЕЛАЗНИ ИВИЧЊАК
Набавка, транспорт и уградња прелазних бетонских
белих ивичњака, МБ40 на подлози од неармираног
бетона МБ20 са фуговањем спојница према детаљима
у пројекту.
БЕТОНСКИ РИГОЛ 20/10/40
Набавка, транспорт и уградња белих бетонских
ригола, МБ40 са фуговањем спојница према
детаљима у пројекту. Ширина риголе је d=20cm
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЛИНИЈСКА СЛИВНИЧКА РЕШЕТКА
Набавка, транспорт и монтажа канала за линијско
одводњавање атмосферских вода по систему ACO
MultiDrain V150S, према SRPS EN1433 класе
оптерећења D400 (400 kN) према SRPS EN124, за
уградњу на коловоз паркинга. Канали су израђени од
полимербетона, грађевинска висина 210-310 mm,
светла ширина канала је 150 mm, грађевинска
ширина 185 mm, а грађевинска дужина 100 i 50 cm.
Ивице канала су ојачане угаоником од поцинкованог
челика дебљине 4 mm који служи као лежиште за
покровне решетке. Урачунати све неопходне
елементе, чеоне поклопце, вертикалне изливе и
елементе за прихват хидроизолације.

m2

120.00

m1
m1
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Д.2

Д.3

Д.4

Е
Е.1

СЛИВНИЦИ
Набавка и монтажа сливника од полимер бетона
тачкастог типа са филтером, таложником водним
затварачем (сифоном) заједно са покривном
решетком од ливеног гвожђа 300x500mm оптерећења
DN400. Обрачун се врши по комаду комплет
монтираног сливника или еквивалентно.
КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТ
Набавка материјала и израда шахта од неармираног
водонепропусног бетона МБ 30 или готових
бетонских цеви Ø 1000 са фалцом са запуњавањем
спојница. Конусни део силаза пречника Ø 625
поставити тако да после постављања армиранобетонског прстена, поклопац буде у равни са
зеленилом. Ако се шахт изводи на лицу места одмах
уградити пењалице DIN 1212.Унутрашњост шахта
омалтерисати цементним малтером у два слоја
размере 1:1, а кинету глетовати до црног сјаја. У
цену урачуната и израда армирано - бетонског
прстена, унутрашњег пречника 62.5 cm за
постављање поклопца за шахтове, као и набавка и
уградња поклопаца за канализационе шахтове
унутрашњег пречника 62,5 cm. Обрачун по комаду
шахта комплет изведеног.
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Набавка, транспорт и уградња пластичних
канализационих цеви Ø 160 од тврдог PVC-a. На
свим местима одређеним пројектом поставити
одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Позиција
обухвата и све потребне земљане радове (ископ,
планирање дна рова, постављање слоја песка d=10cm
на дну рова, засипање песка око и изнад цеви
d=10cm, затрпавање рова земљом из ископа). Пре
затрпавања целу канализациону мрежу испрати и
испитати у присуству надзорног органа. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном монтиране и испитане
мреже , мерено по осовини цеви и фазонских комада.
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ
РАДОВИ
ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ ШАХТА
Бетонирање плоче шахта бетоном МБ30 d=15цм са
потребном оплатом. Видљиве површине ошаловати
глатком оплатом.
Обрачун по m³ уграђеног бетона МБ30 са потребном
оплатом.
Набавка, исправљање, кројење, сечење, савијање,
монтажа и везивање арматуре.
Обрачун по кг уграђене арматуре.
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Е.2

Ф
Ф.1

Ф.2

Ф.3

Ф.4

Ф.5

Ф.6

Набавка и уградња ливено гвозденог поклопца са
рамом за тешки саобраћај, ознака поклопца
CSRD88125 у горњу плочу шахта.
Обрачун по комаду уграђеног поклопца.
ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ЗИДА
Набавка материјала и израду бетонског зида на месту
порушеног. Позиција обухвата додатни ископ до
дубине 80цм, израду слоја шљунка дебљине d=10cm,
израду темељне бетонске стопе зида димензија
60x60 дужине 14,5m, као и израду бетонског зида
просечне дебљине 25cm , висине од 140cm до 20cm и
дужине 14,5m. Ценом обрачунат и сав потребан
материјал (бетон и оплата).
ИЗМЕШТАЊЕ ГРЕЈАЧКИХ ЦЕВИ
ДЕМОНТАЖА
Позиција обухвата демонтажу постојећих, ваздушно
вођених, челичних цеви, лукова, редукција,
изолације као и постојећих РЗВ вентила са утоваром
и одвозом шута на депонију.
Обрачун по mTr демонтираног вреловода.
ИСКОП
Ручни ископ рова за постављање нових цеви. Ров је
дубине мин. 80 cm, ширине 40 cm и дужине ~4,2 m.
Приликом ископа, водити рачуна о постојећим
инсталацијама.
ЗАТРПАВАЊЕ РОВА
Позиција обухвата планирање дна рова, набавку и
насипање слоја песка дебљине d=10cm на дну рова,
затрпавање слоја песка око цеви (након полагања
цеви) и изнад цеви у висини d=10cm.
ПРОБИЈАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОТВОРА У ЗИДУ
КОТЛАРНИЦЕ
Пробијање отвора у армирано бетонском зиду
котларнице. Обзиђивање отвора и израда
хидроизолације након постављања цеви.
ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВИ
Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних
цеви по SRPS EN 10220 (замењује SRPS C.B5.221),
материјал P235GH ( замењује Č.1202), документација
о контролисању мора се издати у складу са SRPS EN
10204, димензија DN32 (ø42,3x2,6mm)
ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋУ ИНСТАЛАЦИЈУ
У КОТЛАРНИЦИ

kom

1.00

m3

8.50

m1

7.50

m3

1.30

m3

0.40

pauš.

1.00

m1

25.00

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016

10/ 78

Ф.7

Ф.8
Г
Г.1

Г.2

Набавка, испорука и монтажа равних запорних
вентила са контра прирубницама и елементима
прирубничког споја, називног притиска PN16.
Конструкција је у складу са EN 13709. Кућиште
равних запорних вентила је равно са прирубницама
на крају, израђено од квалитетног сивог лива, са
уградно дужином према стандарду EN 558-1, Red 1.
Прикључне мере прирубница су према EN 1092-1,
Tip B.
ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ ВРЕЛОВОД
Украјање и повезивање новопројектованог вреловода
на местима спајања са старим вреловодом. У цену
урачунати сечење цеви,украјање, нивелацију,
заваривање. Место где се врши спајање је потребно
очистити и припремити за заваривање.
ПРОВЕРА СИСТЕМА
Пуњење мреже и провера система.
КАПИЈЕ
ЈЕДНОКРИЛНА ПЕШАЧКА КАПИЈА
Набавка материјала, израда и уградња једнокрилне
механичке капије LEGI VARIO S „или одговарајуће“.
Капија је топлоцинкована и пластифицирана према
норми DIN EN ISO 1461 у броју RAL 6009 - тамно
зелена или у боји по избору инвеститора. Капија је
висине 1.6m, ширине крила 1,0m. Стубови капије су
профили 100x100mm. Рам капије је урађен од
профила 60x40mm, испуна решеткаста 8/8/6mm. У
цену капије урачунат потребан прибор - шарке,
прихватник капије у затвореном положају,
алуминијумске кваке и цилиндрична брава са 3
кључа. Радити у свему према пројекту, општем опису
и шемама браварије. Обрачунато по комаду
монтиране капије комплет са свим претходним
бетонским и земљаним радовима. Коначне мере и
димензије капије узети на лицу места.
ДВОКРИЛНА КАПИЈА
Набавка материјала, израда и уградња двокрилне
капије LEGI VARIO S „или одговарајуће“, висине
2.0m, ширине крила 3.80m (два крила по 1.90m).
Стубови капије су профили 120x120x5mm. Рам
капије је урађен од профила 80x40x3mm, испуна
решеткаста 8/8/6mm са окцима 50x200mm. У цену
капије урачунат потребан прибор - шарке,
прихватник капије у затвореном положају,
алуминијумске кваке и цилиндрична брава са три
кључа. Капија је топлопоцинкована према норми
DIN EN ISO 1461 и пластифицирана, боја RAL 6009 тамно зелена или по избору Инвеститора. У цену
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урачунат транспорт и монтажа капије. Коначне мере
и димензије капије узети на лицу места.
Г.3

Г.4

КЛИЗНА КАПИЈА
Набавка материјала, израда и уградња клизне капије
LEGI „или одговарајуће“. Капија је топло цинкована
према норми DIN EN ISO 1461 и офарбана у 2
премаза у боју RAL 6009 - тамно зелена или у боји
по избору Инвеститора. Висине капија 1.6m.
Метални рам капија је профила 80x40x3mm, испуна
капије је од профила димензија 25x25x2mm на
размаку од 120mm. Стубови капије су "P" профила
димензија 80x40x3 mm, прихватни стуб је
100x100mm. Вођење капије је по поцинкованој шини
анкерисаној на бетонску темељну греду. Капија је
светлог отвора 6.0м укупне ширине 6.5m. капија је
опремљена електромотором тип S4 24V DC за
интензивну употребу, пренос преко зупчасте летве,
kom
са даљинским управљачима - 8 ком, антеном,
фотоћелијама, сигналном лампом. Плаћа се комплет
готово по 1 комаду са финалном обрадом. Монтажа
клизне капије: На припремљену бет.парапетну греду
анкерише се поцинкована метална шина помоћу
металних анкера. Стубови капије постављају се у
остављене рупе у бетонској темељној греди и
заливају ситнозрним бетоном. Након стезања истих,
постављају се вођице клизне капије и крило капије.
Обрачунато комплет готово по 1 комаду, заједно са
финалном обрадом и потребним земљаним и
бетонским радовима. Коначне мере и димензије
капије узети на лицу места.
ОГРАДА
Набавка материјала, израде и уградња заштитне,
металне ограде висине 2300 mm, типа LEGI „или
одговарајуће“. Ограда је топло поцинкована према
норми DIN EN ISO 1461 и пластифицирана у боји
RAL 6009 - тамно зелена или у боји по избору
Инвеститора. Стубови "R-FIT" за ограду висине
2300mm су профили димензија 60x40x2.5mm, укупне
дужине 2400 mm. Осовински размак између стубова
је 2500mm. На стубовима се налазе кукице на које се
каче решетке системом "преклапања" решетке једна
преко друге, преко којих се поставља метална лајсна
40 x 20mm. Стубови на темељима самцима комплет
са темељима самцима. Решеткасти панели су
димензија 2200 x 2540mm. Они су израђени од
двостуких хоризонталних жица дебљине 7mm између
којих су постављане вертикалне жице дебљине 5mm.
Панели су израђени тако да је димензија окца унутар
њих 50 x 200mm (осовински размак између жица).
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Х
Х.1

Х.2

Х.3

Стубови на темељима самцима комплет са темељима
самцима
Решеткасти панели
РАЗНИ РАДОВИ
ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БУДУЋЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Набавка материјала и постављање PVC цеви кроз
које ће се накнадно постављати електрокаблови. У
цену урачунати радови на пробијању отвора на зиду
шахта, провођењу PVC цеви кроз њега и обрада
продора око цеви.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Набавка материјала и постављање електрокаблова
5x2.5 мрежни кабал категорије кат. 7 и каблова за
камере rg 59. У цену урачунати земљани радови
(ископ рова до 80cm дубине, насипање слоја песка
d=10cm и затрпавање рова након полагања каблова)
и повезивање на постојећу инсталацију у радионици
Института. Приликом извођења радова обратити
пажњу на постојеће инсталације. Обрачун по m1.
ИЗРАДА СВЕТЛАРНИКА
Набавка материјала, израда и монтажа челичне
браварске
подне
решетке,
направљене
од
поцинкованих флахова 40 x 4 у одговарајућем
металном раму. Предвидети могућност отварања
решетке ради чишћења. Димензија решетке
предвиђене за зарварање светларника у нивоу
тротоара је 1 x 9,5 m. Решетку радити из више
сегмената, ради лакшег отварања.
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1.1. Предмет јавне набавке ЈН бр. 8/2016 су радови на уређењу паркинга за потребе
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
Предметни радови морају бити изведени према опису, количинама и техничким
карактеристикама (спецификацијама) које су дефинисане конкурсном документацијом а
у складу са општим условима за извођење грађевинских, земљаних, бетонских, армирно
бетонских и армирачких радова, а који чине и саставни део уговора о извођењу радова.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Свака позиција техничке спецификације подразумева извођење свих радова безусловно
стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према одобреним цртежима, техничком опису
и описима у овој техничкој спецификацији, техничким условима и детаљима, важећим
Техничким прописима, SRPS-u и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у
дотичној позицији није другачије условљено.
Све одредбе ових општих услова као и осталих општих описа су саставни делови
уговора склопљеног између Инвеститора и Извођача радова.
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција ове техничке
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спецификације морају бити обухваћени понуђеним ценама Извођача радова.
Извођач радова нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене,
изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се известан наведени рад плаћа
засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође се неће признавати никаква накнада
односно доплата на уговорене цене на име повећања нормираних вредности из
Просечних норми у грађевинарству.
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према Просечним нормама у
грађевинарству, што је обавезно и за Наручиоца и за Извођача радова, уколико у
описима појединих позиција предрачуна радова не буде другачије назначено.
Исто тако обавезни су за Извођача радова и сви описи из поменутих норми, уколико се у
опису дотичне позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије.
Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује Извођача радова да све такве
радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној
позицији позива на општи опис, уколико опис рада није у тој позицији другачије
наведен.
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба
одговарајућег и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким
прописима, важећим стандардима и описима у позицијама техничке спецификације
радова.
За сваки материјал који се уграђује, Извођач радова мора претходно поднети надзорном
органу атест.
У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за
испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Наручиоца и за Извођача радова.
Ако Извођач радова и поред негативног налаза Завода за испитивање материјала уграђује
и даље неквалитетан материјал, Наручиолац ће наредити рушење а сва материјална
штета од наређеног рушења пада на терет Извођача радова.
Извођач радова нема права рекламације и приговора на решење које у том смислу доносе
Наручиолац или грађевинска инспекција.
Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара погодбеном
предрачуну и прописаном квалитету, Извођач радова је дужан да одмах уклони са
градилишта, а Наручилац ће обуставити рад уколико Извођач радова покуша да га
употреби.
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба
одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге, како је то за поједине позиције радова
предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству.
Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца удаљи са градилишта несавесног и
нестручног радника.
Пре почетка сваког рада руководилац градилишта је дужан да благовремено затражи од
представника Наручиоца потребно објашњење планова и обавештење за све радове који
нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.
Ако би Извођач радова не консултујући Наручиоца, поједине радове погрешно извео,
или их извео противно добијеном упуству преко грађевинског дневника, односно
противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво
оправдање.
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У оваквом случају Извођач радова је дужан да без обзира на количину извршеног посла,
све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет да изведе како је
предвиђено плановима, описима и детаљима, изузев ако овакве измене не буду одобрене
од Наручиоца.
Ако Извођач радова неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета,
нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно
добијеног одобрења или наређења представника Наручиоца преко грађевинског
дневника.
Објекат и цело градилиште Извођач радова мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по
завршетку радова пре предаје објеката, све рупе, WC јаме и рупе од скела Извођач
радова је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају
слегања.
За технички преглед и примопредају, Извођач радова мора цео објекат и градилишну
парцелу да очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних
објеката.
Сви прилази објекту, платоима, степеништима и стазама, као и подови у свим
просторијама морају бити потпуно чисти, као и сва столарија, браварија, стаклене
површине и све кровне површине.
Коловоз и тротоари, оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају
довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта.
Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени
уговореним ценама.
Евентуалну штету, коју би Извођач радова у току извођења радова учинио у кругу
градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање
о свом трошку.
Посебно се скреће пажња Извођачу радова да је једино он одговоран за сву штету коју би
нанео својим непажљивим и неодговорним радом суседним постојећим објектима.
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања
појединих радова из техничке спецификације, настале вишкове или мањкове Извођач
радова је обавезан да усвоји без примедби и оганичења, као и без права на одштету. Било
вишак, било мањак, ће се обрачунавати по погодбеним ценама.
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у предрачуну,
Извођач радова је дужан да за исте добије одобрење од представника Наручиоца, утврди
за њих цену и све то уведе у грађевински дневник. Цена за овакве радове одређује се на
основу ценовника свих материјала и радне снаге, који је Извођач радова дужан да
приложи уз понуду.
Наручилац има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и друго)
захтева од Извођача радова писмену гаранцију да ће изведени радови бити трајни и
квалитетни.
Извођач радова је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине
врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло,
дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на терет кривца.
У противном трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам Извођач радова.
Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног
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редоследа и временског плана извођења појединих радова.
Надзорни орган има право да захтева од Извођача радова да за нове материјале поднесе
на увид узорке на основу којих ће он (Надзорни орган) извршити избор. Набавка ових
узорака не плаћа се посебно.
Поред свих привремених објеката који су Извођачу радова потребни за извођење радова,
Извођач радова је дужан да обезбеди просторију за канцаларију надзорног органа. Ову
просторију Извођач радова за време градње објекта одржава уредно уз потребно
осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара.
Уколико је Извођачу радова потребно да заузме ради организације градилишта и
усклађивање материјала, поред парцеле још и суседна земљишта и тротоаре, Извођач
радова ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа, односно
сопственика.
Потребни издаци за ово коришћење падају на терет Извођача радова и не могу се
зарачунавати Наручиоцу.
Извођач радова је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према
важећем Правилнику и закону.
Извођач радова је дужан да код техничког прегледа, Наручиоцу преда све потврде које
су Законом и прописима предвиђење ( о постављењу објекта на регулациону линију,
прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу итд.) Сви издаци
око добијања ове документације падају на терет Извођача радова. Извођач радова је
дужан да по завршеном послу поднесе Наручиоцу потврду да је платио утрошену воду,
електричну енергију и остале таксе које терете Извођача радова за време извођења
радова.
Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач радова ће водити на основу
постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће
представник Наручиоца свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој
страни. У случају погодбе "под кључ"" Извођач радова је обавезан да изврши претходну
контолу количина датих у предрачуну.
Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови Наручиоца,
постојећа техничка и законска регулатива, као и комплетан елаборат техничке
документације.
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно
беспрекорно по детаљима пројектанта.
До предаје објекта Наручиоцу, Извођач радова одговара апсолутно за све на истом и у
случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање.
Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње
висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну контролу и
тачно извршење свих обавеза Извођача радова.
За све радове где је потребна оплата и скела, Извођач радова је дужан да исте добави и
солидно изради, што се засебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену цену
одговарајућег рада.
Напомена:
1. Набавка материјала, утовар, транспорт и истовар су саставни део цене за позиције из
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техничке спецификације у којима се појављују.
2. Рашчишћавање терена као и евентуално рушење постојећих објеката, измештање
инсталација нису предмет ове техничке спецификације.
3. Прибављање сагласности за формирање градилишта, као и накнаде за прикључке на
елекро, водоводну, канализациону и телефонску градску мрежу нису предмет ове
техничке спецификације.
4. Јединичном ценом сваке појединачне позиције обухваћене су и све активности којима
се обезбеђује безбедан и здрав рад запослених радника.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
Пре почетка ископа Извођач радова је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а
затим да заједно са представником Наручиоца сними висинске постојеће коте
целокупног терена у свим правцима.
Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун
ископа земље.
Надзорни орган ће предати сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог
објекта. Извођач радова је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна
обележавање ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се не
обрачунавају посебно, већ су обухваћени ценама ископа.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Копање мора
бити правилно и потпуно хоризонтално, а у свему по детаљима и котама у плановима.
Прекопавања не сме бити и ако Извођач радова ископа дубље него што је предвиђено
или неправилно изравна, дужан је да прекопани или слабо сравњени део попуни
набијеним бетоном Ц8/10, што се неће посебно наплатити, већ ће Извођач радова
извршити о свом трошку и са својим материјалом.
Ископавање извршити уз све потребне мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем
или подупирањем. Евентуално потребно подупирање или разупирање ископа неће се
посебно плаћати већ је обухваћено ценом ископа.
Сваку штету коју би Извођач радова изазвао својим нестручним или несолидним радом,
неподупирањем угрожених делова, или из ма каквог узрока произведеног својом
кривицом, дужан је сам сносити и о свом трошку довести у ред.
Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала,
изнивелисани и заравњени. Израда темеља и сл. не сме се отпочети док надзорни орган
не прегледа и прими ископе и не унесе у грађевинску књигу потребне обрачунске
податке.
Црпљење метеорске или подземне воде у већем дотоку сматраће се накнадним радом и
посебно ће се обрачунавати и плаћати.
Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете-делове грађевина, археолошке
и друге налазе, Извођач радова је дужан поступити по налогу надзорног органа. Сви
радови који проистекну из наведеног сматраће се накнадним и посебно ће се обрачунати
и платити.
Напомена: Насипање испод плоча и поред свих зидова и темеља извршити одмах и без
непотребног одлагања, да би се избегло непотребно натапање ископа водом.
Уколико се приликом ископа наиђе на тло које не одговара тлу из геомеханичког
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елабората извршити замену тла здравим шљунчаним материјалом,или каменом
дробином, количине радова на замени тла утврдити на основу снимљених профила на
терену и грађевинске књиге.
Дефинитивна дубина ископа, односно висинска апсолутна кота дна ископа,биће
одређена на градилишту, увидом у слојевитост тла. Ископ се мора вршити све док се не
дође до стабилног тла, или тла наведеног у геотехничком елаборату.
Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према
линијама ископа приказаним у цртежима.
Напомена: Количине земљаних радова су апроксимативне, а тачне количине ће се
утврдити на основу снимљених профила на терену и грађевинске књиге.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ
РАДОВА
Сви бетонски и армирано - бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон ("Сл. лист СФРЈ" бр.
11/87), као и према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. Лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82 и 29/83,
52/90) и према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и
армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима
и стандардима.
Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације
као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава
прописане услове може бити уграђен.
Агрегат: За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине
или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног
квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и
уграђивање изводи се машинским путем.
Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за
бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине,
извршити прање агрегата.
Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ
-10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.
Цемент: Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од
признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање
материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар
20-30 цм).
Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите
врсте цемента. Вода не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због
потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о
водоцементном фактору.
Оплата: Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине
које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица.
По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и
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припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених
радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања
мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган.
Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је
потребна и не наплаћује се посебно.
Арматура: Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити
очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом
повезана.
При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата.
Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом
транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона.
Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити
рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или
туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине
након скидања оплате.
Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи
предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од
утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном
лепенком,даскама или јутаним платном).
Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање
бетона.
Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада
створене пукотине не могу се поправити.
Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција.
Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног
органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције.
Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура
незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а
о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања
вршити по техничким прописима.
Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити,
поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код
зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према
упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно
уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м.
Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од
50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м
висине.
При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и
слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона.
Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о
бетону и армираном бетону 87.
Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и
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захтеву пројектанта.
Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена
готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300
кг цемента на м3 бетона.
Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се
бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.
Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се),
површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид
бетонирања извести у складу са важећим прописима.
Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог
геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева
техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према
намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и
димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са
пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ АРМИРАЧКИХ РАДОВА
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну
примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени
материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета,
односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће
трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају
бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је
прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту
сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче.
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима
техничке документације.
Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код
сваке позиције радова.
Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви
хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).
Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити
одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном
четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим
премазом или да су науљене.
1.2. Обилазак објекта и увид у пројектну документацију је обавезан услов за
подношење понуда и о трошку је понуђача. Понуђач је у обавези да најави обилазак
писаним путем подношењем захтева на е-маил: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом
на број: 011/2761-433, најкасније два дана пре утврђених термина за обилазак објекта и
увид у пројектну документацију.
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Термини за обавезни обилазак објекта и увид у пројектну документацију су следећи:
Први термин – 18.05.2016. године са почетком у 10.00 часова
Други термин – 25.05.2016. године са почетком у 10.00 часова
Представници понуђача су дужни да поднесу пуномоћје за обилазак објекта и увид у
пројектну документацију (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено
печатом), као и попуњен (у делу који попуњава понуђач) Образац потврде о обиласку
локације - објекта (Образац потврде о обиласку објекта, дат је у поглављу IX).
Представник наручиоца који спроводи обилазак објекта, по завршетку истог, попуњава
(у делу који попуњава наручилац) и потписује Образац потврде о обиласку локације објекта, чиме се потврђује да је понуђач извршио обилазак објекта и враћа га
представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди.
1.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета изведених радова:
Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о
планирању и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким
нормативима који се односе на предметне радове.
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да
поступи по свим примедбама наручиоца на квалитет изведених радова, уграђеног
материјала, уређаја и опреме.
1.4. Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 године од дана примопредаје
изведених радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале,
као и упутства за руковање.
1.5. Рок за завршетак предметних радова је максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана
увођења у посао.
1.6. Место извођења радова: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,
Булевар деспота Стефана 142, Београд.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016

21/ 78

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач у поступку предметне јавне набавке мора испунити обавезне услове
прописане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда за правна лицa.
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ:
- Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
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 законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
- Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ:
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Уверење Пореске управе (Министарства надлежног за послове 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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона;
Доказ:
Важећa дозволa издатa од овлашћеног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ:
Попуњен, потписан и оверен печатом Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона (чији је образац дат у конкурсној документацији – страна 53).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно, осим додатног услова у погледу финансијског капацитета који мора
да испуни сваки понуђач из групе понуђача. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за који је неопходна испуњеност тог услова.
Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатне услове прописане
чланом 76. Закона, и то:
1. Услове у погледу финанијског капацитета:
1) да понуђач у претходне 3 обрачунске године (2013., 2014. и 2015. година) није
пословао са губитком;
2) да понуђач у последњe 3 године, којe претходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда, није био у блокади;
Докази:
- Правна лица: 1) Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОНЈН), за обрачунску 2013. годину; Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре
(Образац БОН-ЈН) за обрачунску 2014. годину; Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре (Образац БОН-ЈН) за обрачунску 2015. годину или Биланс стања
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и Биланс успеха за 2015. годину; 2) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје
Народна банка Србије, која треба да обухвати захтевани период.
- Предузетници: ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства: 1) Биланс успеха и Порески биланс и Пореска пријава
за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности;
издати од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано
обављање делатности за претходне 3 године (2013., 2014. и 2015. годину); 2) Потврда
о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која треба да обухвати
захтевани период.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава
додатне услове у погледу финансијског капацитета под тачком 1. и 2.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
посебно да испуњава додатне услове у погледу финансијског капацитета под тачком 1.
и 2.
2. Услове у погледу пословног капацитета:
2.1. Да је понуђач, у последње 3 године (2013, 2014. и 2015.) изводио исте или сличне
радове који су предмет ове набавке у укупној вредности од најмање 20.000.000,00
динара са ПДВ.
Докази: 1) Списак изведених радова који су предмет јавне набавке, са подацима о
наручиоцу са којима је понуђач имао закључене уговоре, врсти радова и укупној
вредности изведених радова; 2) Потврде о реализацији закључених уговора, које
морају бити оверене печатом и потписом сваког референтног наручиоца наведеног у
списку и које несмеју бити старије од два месеца пре отварања понуда; 3) Фотокопија
комплетне оверене окончане ситуације за радове који су наведени у списку; 4)
Фотокопије потписаних уговора са сваким референтним наручиоцем наведеним у
списку.
2.2. Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда:
SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005, SRPS OHSAS 18001:2008.
Докази: Фотопкопије важећих сертификата SRPS ISO 9001: 2008,
SRPS ISO 14001: 2005,
SRPS OHSAS 18001: 2008
Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове у погледу пословног
капацитета испуњавају заједно.
3. Услове у погледу кадровског капацитета
3.1. Да понуђач има запослене на одређено или неодређено радно време или по другом
правном основу радно ангажована лица која су оспособљена за извршавање послова
који су предмет јавне набавке и то:
1) минимум једног дипломираног грађевинског инжењера који поседује важећу
лиценцу број 410 за одговорног извођача радова грађевинских конструкција и
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и
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хидроградње издату од Инжењерске коморе Србије или лиценцу број 415 за
одговорног извођача радова саобраћајница издату од Инжењерске коморе Србије,
2) минимум 5 руковаоца грађевинских машина,
3) минимум 5 возача,
4) минимум 4 асфалтера.
Наведени запослени односно радно ангажовани по неком другом правном основу
морају бити у радном односу односно радно ангажована по неком другом правном
основу минимум 6 (шест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда за
предметну јавну набавку.
Докази:
1. Уговори о раду за запослене или уговори о радном ангажовању за ангажоване
ван радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених
послова и сл.); 2) Фотокопија личне лиценце за дипломираног грађевинског
инжењера; 3) Потврда Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце платио
чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове у погледу кадровског
капацитета испуњавају заједно.
4. Услове у погледу техничког капацитета:
4.1. Да понуђач има у власништву следећу механизацију која је неопходна за изођење
предметних радова:
1) Камион, носивости преко 10т – 5 ком
2) Радна машина-ровокопач (мин 20т) – 1 ком
3) Комбинована машина – 1 ком
4) Машина за сечења коловозне конструкције – 1 ком
5) Финишер за асфалт – 1 ком
6) Грејдер ширине ножа ≥ 3 м – 1 ком
7) Вибри тандем ваљак за асфалт – 2 ком
8) Вибро плоча мин 250 кг – 1 ком
9) Ваљак на пнеуматицима – 1 ком
10) Камион цистерна за воду – 1 ком
11) Доставно возило илл путарско возило – 2 ком
12) Хидраулични чекић – 1 ком
13) Компресор са пиакемером – 1 ком
Докази:
1) копија пописне листe основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са
стањем на дан 31.12.2015. године (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи,
која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о
куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора
о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о
лизингу.
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Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове у погледу кадровског
капацитета испуњавају заједно.
Напомена:
У складу са чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник Републике Србије“, број 86/2015), испуњеност додатних услова из члана 76.
Закона доказује се путем јавних исправа, као и на други начин у складу са Законом.
Начин достављања доказа
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75.став 1. тачка 1-4 Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
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 понуђач има седиште у другој држави, документација за доказивање испуњености
услова мора бити оверена од надлежног органа државе у којој понуђач има седиште
(управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у
Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране
овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако подносилац понуде није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој подносилац понуде има седиште и уколико уз понуду приложи
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одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити подносиоцу понуде да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), 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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Врста критеријума за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија
понуда“.
Вредновање понуда ће се вршити на следећи начин:
ЕЛЕМЕНТ I: Цена
Х мин * 40 / X1 = број пондера
где је:
- Х мин – најнижа понуђена цена
- X1 – цена из понуде која се оцењује
Максималан број пондера по овом елементу: ................................................ 40 пондера
ЕЛЕМЕНТ II: Рок за извођење радова
Х мин * 60 / X1 = број пондера
где је :
- Х мин – најкраћи рок за извођење радова
- X1 – рок из понуде која се оцењује
Максималан број пондера по овом елементу: ............................................. 60 пондера
УКУПАН МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОНДЕРА ........................................... 100 пондера
2) Врста критеријума за доделу уговора када постоје понуде са истим бројем
пондера
У случају да две или више понуда имају исти број пондера наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди краћи рок извођења радова, а у случају да две или више
понуда имају и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуду понуђача који
понуди нижу цену за извођење радова.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Прилог бр. 1
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку
– Радови на уређењу паркинга ЈН бр. 8/2016,
Понуђач ______________________________________________________ даје следећу
понуду:
Понуда број: __________________________
Датум:

__________________________

Рок важења понуде је _________ дана, од дана отварања понуде.

Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања
понуде

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Прилог бр. 2
ИЗЈАВА

У отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на уређењу паркинга, ЈН бр.
8/2016, за потребе Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ , понуду
подносим ( заокружити начин на који се подноси понуда: А, Б или В ):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_________________________

_________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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Прилог бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса и седиште понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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Прилог бр. 4
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса и седиште подизвођача:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Елект. адреса подизвођача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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Прилог бр. 5
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса и седиште учесника у заједничкој
понуди:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Елект. адреса учес.у зај.понуди (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна учесника у заједничкој
понуди и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________

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, 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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Прилог бр. 6
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Јединица
No

Опис радова

мера

кол.

1

2

3

4

ha

0.19

m2

1,550.00

A

Цена по
ј/м са
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

5

6

7 (4x5)

8 (4x6)

Напомена: При извођењу
радова водити рачуна о
постојећим инсталацијама.
Радове је неопходно
изводити тако да се не омета
функционисање Института.
ПРЕTХОДНИ РАДОВИ

A.2

ГЕОДЕТСКО
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Позиција обухвата геодетско
обележавање саобраћајних
површина (саобраћајница,
паркинга и пешачких
површина) преко детаљних
тачака ситуационог и
нивелационог плана датих у
пројекту (X,Y,Z) координате.
Тачке је потребно обележити
у апсолутном координатном
систему према подацима из
пројекта.
РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА

A.3

Позиција обухвата рушење
постојећег коловоза од
бетона према цртежу у
прилогу, са утоваром и
транспортом порушеног
материјала на званичну
депонију. Позиција обухвата
рушење свих слојева
постојећег коловоза до коте
постељице
новопројектованих коловоза
(асфалтних и бетонских), у
укупној дебљини приближно
d=55cm.
РУШЕЊЕ ТРОТОАРА

A.1

Цена по
ј/м без
ПДВ-а
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A.6

Позиција обухвата рушење
постојећег тротоара, са
утоваром и транспортом
порушеног материјала на
званичну депонију. Позиција
обухвата рушење свих
слојева постојећег тротоара
до коте постељице
новопројектованог тротоара,
у укупној дебљини
приближно d=40cm.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КАНАЛА
Позиција обухвата рушење
постојећег бетонског канала,
са утоваром и транспортом
порушеног материјала на
званичну депонију.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ
ШАХТА
Позиција обухвата рушење
горње бетонске плоче
постојећег бетонског шахта,
са утоваром и транспортом
порушеног материјала на
званичну депонију. Пре
рушења бетона, уклонити
ливено гвоздени поклопац
шахта и одложити га ради
евентуалне поновне уградње.
РУШЕЊЕ СВЕТЛАРНИКА

A.7

Позиција обухвата
демонтажу и рушење
постојећег светларника
заједно са подном
конструкцијом од стаклених
призми, са утоваром и
транспортом порушеног
материјала на званичну
депонију. Димензије
светларника су 1x1x10.30.
РУШЕЊЕ ОИВИЧЕЊА

A.4

A.5

A.8

Позиција обухвата рушење
постојећег оивичења, са
утоваром и транспортом
порушеног материјала на
званичну депонију.
РУШЕЊЕ БЕТОНСКОГ
ЗИДА
Позиција обухвата рушење
постојећег бетонског зида са
утоваром и одвозом шута на
депонију.

m2

94.00

m3

8.00

m3

2.00

kom.

1.00

m1

255.00

m3

9.00

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016

35/ 78

Б
Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
СКИДАЊЕ
ПОВРШИНСКОГ СЛОЈА
МАТЕРИЈАЛА d = 20cm
Позиција обухвата скидање
површинског слоја хумуса и
другог неупотребљивог
материјала у слоју дебљине
cca 20 cm, у широком ископу,
са гурањем скинутог
материјала на даљину до
40m.
Б.1.1. Машински ископ 95%
Б.1.2. Ручни ископ 5%
ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Позиција обухвата утовар и
транспорт ископаног
неупотребљивог материјала
са градилишне депоније до
градске депоније.
Коефицијент растреситости
К=1.1. Укупно износи
57x1.1 = 62.7m3
ИСКОП МАТЕРИЈАЛА III
КАТЕГОРИЈЕ
Позиција обухвата машински
и ручни ископ материјала III
категорије, у зони извођења
радова, са гурањем на
даљину до 40m. Материјал
се транспортује на градску
депонију. Укупно износи
112m3.
Б.3.1. Машински ископ 95%
Б.3.2. Ручни ископ 5%
ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Позиција обухвата утовар и
транспорт вишка ископаног
материјала са градилишне
депоније до градске депоније.
Коефицијент растреситости
К=1.1.
ОБРАДА ПОДТЛА
Позиција обухвата механичку
обраду подтла и постељице
усека (збијање и ваљање) до
постизања модула
деформације Ms=25MPa.

m3
m3

54.00
3.00

m3

63.00

m3
m3

106.00
6.00

m3

123.00

m2

1,850.00
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Ц

Ц.1

Ц.2

Ц.3

Ц.4

УКУПНО ЗЕМЉАНИ
РАДОВИ
КОЛОВОЗНА
КОНСТРУКЦИЈА
асфалтна коловозна
конструкција
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm.
Слој дебљине 30cm ради се
на месту асфалтног коловоза,
према детаљима датим у
пројекту. Захтевани Ms=100
Mpa i Sz 98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm.
Слој дебљине 20цм ради се
на месту асфалтног коловоза,
према детаљима датим у
пројекту. Захтевани Ms=120
Mpa и Sz 98%.
ИЗРАДА СЛОЈА BNS 32sA,
d=6 cm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду битуменизираног
носећег слоја BNS32sA,
дебљине 6 cm на асфалтној
коловозној конструкцији.
Слој је потребно урадити у
свему према важећем
стандарду, техничким
условима и детаљима датим у
пројекту. Производња
мешавине врши се машински.
Све карактеристике
уграђивања и квалитет
уграђене мешавине морају
одговарати стандарду за BNS.
ИЗРАДА СЛОЈА AB 11s, d =
4cm

m3

306.00

m3

204.00

m2

1,020.00
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Ц.5

Ц.6

Ц.7

Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду коловозног застора од
асфалт бетона AB 11s
дебљине 4 cm на месту
асфалтне коловозне
конструкције. Начин
уграђивања квалитет и
количине везива као и све
потребне поступке спровести
према стандарду SRPS
U.E4.014.
Коловозна конструкција од
цемент бетона
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm.
Слој дебљине 25cm ради се
на месту бетонског коловоза,
према детаљима датим у
пројекту. Захтевани Ms=100
Mpa и Sz 98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm.
Слој дебљине 20cm ради се
на месту коловоза од цемент
бетона, према детаљима
датим у пројекту. Захтевани
Ms=120 Mpa и Sz 98%.
ИЗРАДА КОЛОВОЗНОГ
ЗАСТОРА ОД ЦЕМЕНТ
БЕТОНА
Позиција обухвата набавку
материјала, транспорт и
израду завршног слоја од
цемент бетона марке бетона
MB40(C30/37), дебљине
d=15cm на саобраћајници.
Позиција обухвата набавку и
уградњу можданика и жилаве
хартије, и израду и заливање
спојница у свему према
техничким условима.

m2

1,020.00

m3

178.00

m3

142.00

m2

710.00
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Тротоар од бетонских плоча
Ц.8

Ц.9

Ц.10

Ц.11

ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-63mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-63 mm.
Слој минималне дебљине
10cm ради се на месту
конструкције тротоара од
бетонских плоча, према
детаљима датим у пројекту.
Захтевани Ms=100 Mpa и Sz
98%.
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm.
Слој минималне дебљине
10cm ради се на месту
конструкције тротоара од
бетонских плоча, према
детаљима датим у пројекту.
Захтевани Ms=100 Mpa i Sz
98%.
ИЗРАДА СЛОЈА ПОДЛОГЕ
ОД ПЕСКА
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду подлоге од песка,
дебљине 3cm, за постављање
бетонских плоча, на
конструкцији тротоара. Слој
је потребно урадити у свему
према важећем стандарду и
детаљима датим у пројекту.
ИЗРАДА ПОПЛОЧАЊА НА
ТРОТОАРУ
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду застора од бетонских
плоча дебљине 6 цм на месту
тротоара и дебљине 8цм на
главном улазу у објекат,
према плану поплочања
датом у пројекту уређења
терена. Начин уграђивања
квалитет и количине везива

m3

10.00

m3

5.00

m2

50.00

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016

39/ 78

као и све потребне поступке
спровести према стандарду
SRPS U.E4.014.
Ц.11.1 Плоче дебљине 6cm

Ц.12

Ц.13

Ц.14

Ц.15

m2

50.00

m3

18.00

m2

120.00

БЕЛИ БЕТОНСКИ
ИВИЧЊАЦИ 18/24cm, MБ40
Позиција обухвата набавку,
транспорт и уградњу
бетонских белих ивичњака
димензија 18/24цм, марке
бетона МБ40, на подлози од
неармираног бетона МБ20, са
фуговањем спојница према
детаљима у пројекту.
Ц.14.1 ивичњаци постављени
у усправном положају

m1

440.00

Ц.14.2 ивичњаци постављени
у обореном положају

m1

4.00

Тротоар од цементбетона
MБ20
ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ
СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНА 0-31.5mm
Позиција обухвата набавку и
транспорт материјала и
израду доњег носећег слоја
од дробљеног каменог
агрегата фракције 0-31.5 mm.
Слој дебљине 15cm ради се
на месту тротоара од
асфалтбетона, према
детаљима датим у пројекту.
Захтевани Ms=100 Mpa и Sz
98%.
ИЗРАДА ЗАСТОРА
БЕТОНСКОГ ТРОТОАРА
Позиција обухвата набавку
материјала, транспорт и
израду завршног слоја од
цемент бетона марке бетона
MБ20, дебљине d=15cm на
тротоарима. Позиција
обухвата и израду и заливање
спојница у свему према
техничким условима и
детаљима из пројекта.
Израда оивичења

БЕЛИ БЕТОНСКИ
ИВИЧЊАЦИ 12/18cm, MБ40
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Ц.16

Ц.17

Д
Д.1

Позиција обухвата набавку,
транспорт и уградњу
бетонских белих ивичњака
димензија 12/18cm, марке
бетона МБ40, на подлози од
неармираног бетона МБ20, са
фуговањем спојница према
детаљима у пројекту.
ПРЕЛАЗНИ ИВИЧЊАК
Набавка, транспорт и
уградња прелазних бетонских
белих ивичњака , МБ40 на
подлози од неармираног
бетона МБ20 са фуговањем
спојница према детаљима у
пројекту.
БЕТОНСКИ РИГОЛ 20/10/40
Набавка, транспорт и
уградња белих бетонских
ригола, МБ40 са фуговањем
спојница према детаљима у
пројекту. Ширина риголе је
d=20cm
УКУПНО КОЛОВОЗНА
КОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
ЛИНИЈСКА СЛИВНИЧКА
РЕШЕТКА
Набавка, транспорт и
монтажа канала за линијско
одводњавање атмосферских
вода по систему ACO
MultiDrain V150S, према
SRPS EN1433 класе
оптерећења D400 (400 kN)
према SRPS EN124, за
уградњу на коловоз паркинга.
Канали су израђени од
полимербетона, грађевинска
висина 210-310 mm, светла
ширина канала је 150 mm,
грађевинска ширина 185 mm,
а грађевинска дужина 100 i
50 cm. Ивице канала су
ојачане угаоником од
поцинкованог челика
дебљине 4 mm који служи
као лежиште за покровне
решетке. Урачунати све
неопходне елементе, чеоне
поклопце, вертикалне изливе
и елементе за прихват
хидроизолације.

m1

76.00

kom

2.00

m1

47.00

m1

30.00
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Д.2

Д.3

Д.4

СЛИВНИЦИ
Набавка и монтажа сливника
од полимер бетона тачкастог
типа са филтером,
таложником водним
затварачем (сифоном) заједно
са покривном решетком од
ливеног гвожђа 300x500mm
оптерећења DN400. Обрачун
се врши по комаду комплет
монтираног сливника или
еквивалентно.
КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТ
Набавка материјала и израда
шахта од неармираног
водонепропусног бетона МБ
30 или готових бетонских
цеви Ø 1000 са фалцом са
запуњавањем спојница.
Конусни део силаза пречника
Ø 625 поставити тако да
после постављања армиранобетонског прстена, поклопац
буде у равни са зеленилом.
Ако се шахт изводи на лицу
места одмах уградити
пењалице DIN
1212.Унутрашњост шахта
омалтерисати цементним
малтером у два слоја размере
1:1, а кинету глетовати до
црног сјаја. У цену урачуната
и израда армирано бетонског прстена,
унутрашњег пречника 62.5
cm за постављање поклопца
за шахтове, као и набавка и
уградња поклопаца за
канализационе шахтове
унутрашњег пречника 62,5
cm. Обрачун по комаду
шахта комплет изведеног.
КАНАЛИЗАЦИОНА
МРЕЖА

kom

3.00

kom

1.00
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E

E.1

Набавка, транспорт и
уградња пластичних
канализационих цеви Ø 160
од тврдог PVC-a. На свим
местима одређеним
пројектом поставити
одговарајуће фазонске и
ревизионе комаде. Позиција
обухвата и све потребне
земљане радове (ископ,
планирање дна рова,
постављање слоја песка
d=10cm на дну рова,
засипање песка око и изнад
цеви d=10cm, затрпавање
рова земљом из ископа). Пре
затрпавања целу
канализациону мрежу
испрати и испитати у
присуству надзорног органа.
Обрачунава се и плаћа по
метру дужном монтиране и
испитане мреже , мерено по
осовини цеви и фазонских
комада.
УКУПНО ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
БЕТОНСКИ И
АРМИРАНО БЕТОНСКИ
РАДОВИ
ИЗРАДА АРМИРАНО
БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ ШАХТА
Бетонирање плоче шахта
бетоном МБ30 d=15цм са
потребном оплатом. Видљиве
површине ошаловати глатком
оплатом.
Обрачун по m³ уграђеног
бетона МБ30 са потребном
оплатом.
Набавка, исправљање,
кројење, сечење, савијање,
монтажа и везивање
арматуре.
Обрачун по кг уграђене
арматуре.
Набавка и уградња ливено
гвозденог поклопца са рамом
за тешки саобраћај, ознака
поклопца CSRD88125 у
горњу плочу шахта.
Обрачун по комаду уграђеног
поклопца.

m1

40.00

m3

1.00

kg

130.00

kom

1.00
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E.2

Ф
Ф.1

Ф.2

Ф.3

Ф.4

ИЗРАДА БЕТОНСКОГ
ЗИДА
Набавка материјала и израду
бетонског зида на месту
порушеног. Позиција
обухвата додатни ископ до
дубине 80цм, израду слоја
шљунка дебљине d=10cm,
израду темељне бетонске
стопе зида димензија 60x60
дужине 14,5m, као и израду
бетонског зида просечне
дебљине 25cm , висине од
140cm до 20cm и дужине
14,5m. Ценом обрачунат и
сав потребан материјал
(бетон и оплата).
УКУПНО БЕТОНСКИ И
АРМИРНО БЕТОНСКИ
РАДОВИ
ИЗМЕШТАЊЕ
ГРЕЈАЧКИХ ЦЕВИ
ДЕМОНТАЖА
Позиција обухвата
демонтажу постојећих,
ваздушно вођених,
челичних цеви, лукова,
редукција, изолације као и
постојећих РЗВ вентила са
утоваром и одвозом шута на
депонију.
Обрачун по mTr
демонтираног вреловода.
ИСКОП
Ручни ископ рова за
постављање нових цеви. Ров
је дубине мин. 80 cm, ширине
40 cm и дужине ~4,2 m.
Приликом ископа, водити
рачуна о постојећим
инсталацијама.
ЗАТРПАВАЊЕ РОВА
Позиција обухвата
планирање дна рова, набавку
и насипање слоја песка
дебљине d=10cm на дну рова,
затрпавање слоја песка око
цеви (након полагања цеви) и
изнад цеви у висини d=10cm.
ПРОБИЈАЊЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОТВОРА У
ЗИДУ КОТЛАРНИЦЕ

m3

8.50

m1

7.50

m3

1.30

m3

0.40
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Ф.5

Ф.6

Ф.7

Ф.8

Г

Пробијање отвора у армирано
бетонском зиду котларнице.
Обзиђивање отвора и израда
хидроизолације након
постављања цеви.
ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВИ
Набавка, испорука и монтажа
челичних бешавних цеви по
SRPS EN 10220 (замењује
SRPS C.B5.221), материјал
P235GH ( замењује Č.1202),
документација о
контролисању мора се издати
у складу са SRPS EN 10204,
димензија DN32
(ø42,3x2,6mm)
ПОВЕЗИВАЊЕ НА
ПОСТОЈЕЋУ
ИНСТАЛАЦИЈУ У
КОТЛАРНИЦИ
Набавка, испорука и монтажа
равних запорних вентила са
контра прирубницама и
елементима прирубничког
споја, називног притиска
PN16.
Конструкција је у складу са
EN 13709. Кућиште равних
запорних вентила је равно са
прирубницама на крају,
израђено од квалитетног
сивог лива, са уградно
дужином према стандарду EN
558-1, Red 1. Прикључне
мере прирубница су према
EN 1092-1, Tip B.
ПОВЕЗИВАЊЕ НА
ПОСТОЈЕЋИ ВРЕЛОВОД
Украјање и повезивање
новопројектованог вреловода
на местима спајања са старим
вреловодом. У цену
урачунати сечење
цеви,украјање, нивелацију,
заваривање. Место где се
врши спајање је потребно
очистити и припремити за
заваривање.
ПРОВЕРА СИСТЕМА
Пуњење мреже и провера
система.
КАПИЈЕ
ЈЕДНОКРИЛНА ПЕШАЧКА

pauš.

1.00

m1

25.00

kom

3.00

kom

3.00

pauš.

1.00
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КАПИЈА
Г.1

Г.2

Набавка материјала, израда и
уградња једнокрилне
механичке капије LEGI
VARIO S „или одговарајуће“.
Капија је топлоцинкована и
пластифицирана према норми
DIN EN ISO 1461 у броју
RAL 6009 - тамно зелена или
у боји по избору инвеститора.
Капија је висине 1.6m,
ширине крила 1,0m. Стубови
капије су профили
100x100mm. Рам капије је
урађен од профила 60x40mm,
испуна решеткаста 8/8/6mm.
У цену капије урачунат
потребан прибор - шарке,
прихватник капије у
затвореном положају,
алуминијумске кваке и
цилиндрична брава са 3
кључа. Радити у свему према
пројекту, општем опису и
шемама браварије.
Обрачунато по комаду
монтиране капије комплет са
свим претходним бетонским
и земљаним радовима.
Коначне мере и димензије
капије узети на лицу места.
ДВОКРИЛНА КАПИЈА

kom

1.00

Набавка материјала, израда и
уградња двокрилне капије
LEGI VARIO S „или
одговарајуће“, висине 2.0m,
ширине крила 3.80m (два
крила по 1.90m). Стубови
капије су профили
120x120x5mm. Рам капије је
урађен од профила
80x40x3mm, испуна
решеткаста 8/8/6mm са
окцима 50x200mm. У цену
капије урачунат потребан
прибор - шарке, прихватник
капије у затвореном
положају, алуминијумске
кваке и цилиндрична брава са
три кључа. Капија је
топлопоцинкована према
норми DIN EN ISO 1461 и
пластифицирана, боја RAL
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6009 - тамно зелена или по
избору Инвеститора. У цену
урачунат транспорт и
монтажа капије. Коначне
мере и димензије капије
узети на лицу места.
КЛИЗНА КАПИЈА
Г.3

kom

1.00

Набавка материјала, израда и
уградња клизне капије LEGI
„или одговарајуће“. Капија је
топло цинкована према
норми DIN EN ISO 1461 и
офарбана у 2 премаза у боју
RAL 6009 - тамно зелена или
у боји по избору
Инвеститора. Висине капија
1.6m. Метални рам капија је
профила 80x40x3mm, испуна
капије је од профила
димензија 25x25x2mm на
размаку од 120mm. Стубови
капије су "P" профила
димензија 80x40x3 mm,
прихватни стуб је
100x100mm. Вођење капије је
по поцинкованој шини
анкерисаној на бетонску
темељну греду. Капија је
светлог отвора 6.0м укупне
ширине 6.5m. капија је
опремљена електромотором
тип S4 24V DC за интензивну
употребу, пренос преко
зупчасте летве, са даљинским
управљачима - 8 ком,
антеном, фотоћелијама,
сигналном лампом. Плаћа се
комплет готово по 1 комаду
са финалном обрадом.
Монтажа клизне капије: На
припремљену бет.парапетну
греду анкерише се
поцинкована метална шина
помоћу металних анкера.
Стубови капије постављају се
у остављене рупе у бетонској
темељној греди и заливају
ситнозрним бетоном. Након
стезања истих, постављају се
вођице клизне капије и крило
капије. Обрачунато комплет
готово по 1 комаду, заједно
са финалном обрадом и
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потребним земљаним и
бетонским радовима.
Коначне мере и димензије
капије узети на лицу места.
ОГРАДА
Г.4

Х
Х.1

Набавка материјала, израде и
уградња заштитне, металне
ограде висине 2300 mm, типа
LEGI „или одговарајуће“.
Ограда је топло поцинкована
према норми DIN EN ISO
1461 и пластифицирана у
боји RAL 6009 - тамно
зелена или у боји по избору
Инвеститора. Стубови "RFIT" за ограду висине
2300mm су профили
димензија 60x40x2.5mm,
укупне дужине 2400 mm.
Осовински размак између
стубова је 2500mm. На
стубовима се налазе кукице
на које се каче решетке
системом "преклапања"
решетке једна преко друге,
преко којих се поставља
метална лајсна 40 x 20mm.
Стубови на темељима
самцима комплет са
темељима самцима.
Решеткасти панели су
димензија 2200 x 2540mm.
Они су израђени од
двостуких хоризонталних
жица дебљине 7mm између
којих су постављане
вертикалне жице дебљине
5mm. Панели су израђени
тако да је димензија окца
унутар њих 50 x 200mm
(осовински размак између
жица).
Стубови на темељима
самцима комплет са
темељима самцима
Решеткасти панели

kom

1.00

kom

3.00

kom

2.00

УКУПНО КАПИЈЕ
РАЗНИ РАДОВИ
ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ БУДУЋЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
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Х.2

Х.3

Набавка материјала и
постављање PVC цеви кроз
које ће се накнадно
постављати електрокаблови.
У цену урачунати радови на
пробијању отвора на зиду
шахта, провођењу PVC цеви
кроз њега и обрада продора
око цеви.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Набавка материјала и
постављање електрокаблова
5x2.5 мрежни кабал
категорије кат. 7 и каблова за
камере rg 59. У цену
урачунати земљани радови
(ископ рова до 80cm дубине,
насипање слоја песка d=10cm
и затрпавање рова након
полагања каблова) и
повезивање на постојећу
инсталацију у радионици
Института. Приликом
извођења радова обратити
пажњу на постојеће
инсталације. Обрачун по m1.
ИЗРАДА СВЕТЛАРНИКА
Набавка материјала, израда и
монтажа челичне браварске
подне решетке, направљене
од поцинкованих флахова 40
x 4 у одговарајућем металном
раму. Предвидети могућност
отварања
решетке
ради
чишћења. Димензија решетке
предвиђене за зарварање
светларника у нивоу тротоара
је 1 x 9,5 m. Решетку радити
из више сегмената, ради
лакшег отварања.
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

m1

15.00

m1

25.00

m1

9.50

УКУПНО РАДОВИ (А+Х)

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА:
Укупна цена без ПДВ: ....................................... динара
Укупан износ ПДВ: .......................................... динара
Укупна цена са ПДВ: ...................................... динара
2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ....................... дана од дана увођења у посао (максимум 45
дана)
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3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ........................ дана од дана отварања понуде (минимум 90 дана)
4. НАЧИН ПЛАЋАЊА:
а) уплатом по привременим ситуацијама у износу од ...................... (максимум 80%) од укупнo
понуђене цене са ПДВ-ом, у року од 15 дана од дана пријема ситуације.
б) уплатом по окончаној ситуацији у преосталом износу од ...................... (минимум 20%) од
укупно понуђене цене са ПДВ-ом, уз коју је приложен записник о квантитативном и
квалитативном пријему радова, а у року од 15 дана од дана пријема ситуације.
5. ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: ...................... године (минимум 2 године) од
дана примопредаје изведених радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
6. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/подизвођачима
7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача .................................................
Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ обавезно навести у овом обрасцу!

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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VI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________, (навести
назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке радова – Радови на уређењу паркинга за потребе Института за
биолошка истраживања "Синиша Станковић", ЈН број 8/2016, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (у наведеном случају
образац изјаве копирати у потребан број примерака).
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у
отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на уређењу паркинга за потребе
Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ЈН број 8/2016, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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IX ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА - ЛОКАЦИЈЕ
ПОТВРДА
О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ
Потврђује се да је/су овлашћени представник/ци понуђача
_________________________________________________________________ и то:
(назив понуђача)
1. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.
2. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.
3. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.
4. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.
5. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.
(име и презиме)

у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 8/2016 – Радови на уређењу паркинга,
обишао/ли објекат - локацију на којем ће се изводити предметни радови и стекао/ли увид у
све потребне податке и информације које су неопходне за припрему понуде.
Такође, потврђује се да је понуђач у потпуности упознат са свим условима градње и
извођења радова и да они сада видљиви, не могу бити основ било какве накнадне промене у
понуђеним роковима предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.
Датум обиласка: ___________________ године

Представник наручиоца
__________________________
(потпис)
__________________________
(име и презиме - штампан. сл.)

Напомена:
- Образац попунити (осим у деловима: Датум обиласка и Представник наручиоца) и са
овлашћењем/има за представника/ке понуђача, поднети представнику наручиоца који
спроводи обилазак објекта а који по завршетку истог, уписује датум обиласка и потписује
овај Образац, чиме се потврђује да је понуђач извршио обилазак објекта и враћа га
представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди.
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X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач
_____________________________________________________________ (назив понуђача),
који учествује у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 8/2016 – Радови на уређењу
паркинга:
- поседује / користи средства и опрему за личну заштиту на раду, да су запослени
обучени за њено коришћење, као и да ће их користити у раду;
- да ће поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015), као и Уредбе о безбедности и здрављу
на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр.
14/2009 и 95/2010).

Датум
___________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена:
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац мора бити попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверен печатом.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз њега доставити овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака
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XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач
________________________________________________________________
(назив
понуђача) који учествује у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 8/2016 – Радови на
уређењу паркинга, у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити
полису осигурања објекта у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период
извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок извођења радова продужи, извођач је обавезан да пре истека уговореног
рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац мора бити попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверен печатом.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз њега доставити овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака
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XII ОБРАЗАЦ МEНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (Сл. лист СРЈ број 3/2002, 5/2003 и Сл.
гласник РС бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)) и тачака 1.,
2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета (Сл. гласник РС бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014),
ДУЖНИК: _______________________________________________________________
Кога заступа:_____________________________________________________________
Матични број:_______________________________ПИБ__________________________________
Текући рачун број _____________________________ код банке _________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,
Београд, Булевар деспота Стефана бр.142
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу,
серије_________________, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ да предату меницу
може попунити на износ од 10% од укупне вредности Уговора о јавној набавци радова бр.
___________ од_____________2016. године, без ПДВ, као доспелог дуга, на основу и у складу са
одредбама предметног уговора и евентуалних припадајућих анекса.
Рок важења менице је до ___________________ године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, као повериоца,
да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица
овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На
меници је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1
(један) за Повериоца.
Место и датум издавања меничног овлашћења
У ___________________,
_______________ ______. године

Дужник – издавалац менице:
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (Сл. лист СРЈ број 3/2002, 5/2003 и Сл.
гласник РС бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)) и тачака
1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
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промета (Сл. гласник РС бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014),
ДУЖНИК: _______________________________________________________________
Кога заступа:_____________________________________________________________
Матични број:_______________________________ПИБ__________________________________
Текући рачун број _____________________________ код банке _________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац): Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,
Београд, Булевар деспота Стефана бр.142
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу,
серије_________________, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року и ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности Уговора о јавној
набавци радова бр. ___________ од_____________2016. године, без ПДВ, као доспелог дуга, на
основу и у складу са одредбама предметног уговора и евентуалних припадајућих анекса.
Рок важења менице је до ___________________ године.
ОВЛАШЋУЈЕМО Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, као повериоца,
да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промене лица
овлашћених за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет у вези са Дужником.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На
меници је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1
(један) за Повериоца.
Место и датум издавања меничног овлашћења
У ___________________,
_______________ ______. године

Дужник – издавалац менице:
__________________________
(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом примопредаје радова уз
записник о примопредаји радова.
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОПУНИТИ МОДЕЛ УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ,
ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Закључен у Београду, дана __________2016. године између уговорних страна:
1. ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА "СИНИША СТАНКОВИЋ" са
седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана 142
ПИБ: 100205581 Матични број: 07032609
Број рачуна: 840-2723-10 Управа за трезор, 205-66901-78 Комерцијална банка
кога заступа директор др Павле Павловић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2._______________________________________________
са седиштем у __________________, улица бр.____________________________________
ПИБ: ___________ Матични број: ______________
Број рачуна: ______________________ Назив банке_____________________
кога заступа ______________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова)
са подизвођачима:
1. __________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица и бр.______________________________ за
део предмета набавке ___________________________________________, у проценту укупне
вредности од ____ % (не већи од 50%),
2. __________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица и бр.______________________________ за
део предмета набавке ___________________________________________, у проценту укупне
вредности од ____ % (не већи од 50%),
са понуђачима из групе понуђача:
1. __________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица и бр.______________________________
2. ___________________________________________________
са седиштем у ____________________, улица и бр.______________________________
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сагласно Споразуму о заједничком наступању, број ___________ од _____________
године
(ако понуђач наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“,
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима и попунити
податке).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 32. и 52. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник
Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке
радова ЈН бр. 8/2016 – Радови на уређењу паркинга;
- да је најповољнији понуђач - Извођач радова дана ___________ 2016. године доставио
понуду број ____________ ;
- да понуда Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15), на основу извештаја о стручној
оцени понуда донео Одлуку о додели уговора број ________________ од _________2016.
године, којом је изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за набавку радова
- радови на уређењу паркинга,
- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на уређењу паркинга, на локацији у
Београду, Булевар деспота Стефана бр. 142, на земљишту чији је корисник Наручилац, у
кругу пословне зграде Наручиоца, по основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке ЈН бр. 8/2016, на начин и под условима утврђеним у конкурсној документацији и
у складу са условима из понуде Извођача радова број ___________од ________ 2016.
године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Наручилац поверава, а Извођач радова прихвата извођење радова који су предмет овог
Уговора и дужан је да их обави у свему према налозима Наручиоца, техничкој
спецификацији из конкурсне документације, понуди из члана 1. овог Уговора, по
правилима струке, стручно и савесно, са професионалном пажњом и у складу са важећим
техничким прописима, нормативима и стандарима за ту врсту радова.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
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Укупна уговорена цена за извођење радова из члана 1. овог уговора износи
_________________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност, односно
__________________ динара са обрачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера
радова и обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, уређаја, опреме, радне
снаге, транспорта, осигурања и све друге трошкове и издатке које сноси Извођач радова
како би у потпуности извршио све уговором предвиђене обавезе.
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина
утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.
Извођач радова је у свему упознат са специфичностима услова рада и по том основу не
може захтевати измену јединичних цена.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Евентуални додатни или непредвиђени радови биће регулисани анексом овог уговора.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 3. став 1. овог Уговора са порезом на
додату вредност изврши на следећи начин:
- _______________________% (највише 80%) по привременим ситуацијaма у року од 15
дана од дана пријема ситуације;
- преосталих _________________ % (најмање 20%) по окончаној ситуацији уз коју је
приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова, а у року од 15
дана од дана пријема ситуације.
Окончана ситуација доставља се Наручиоцу најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
примопредаје радова.
Под исправно испостављеном окончаном ситуацијом сматра се ситуација која поседује
сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредби
Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. Гласник РС" бр. 62/13) као и других прописа
који уређују ову област.
Окончана ситуација која у сваком свом елементу не испуњава услове да буду прихваћена
као рачуноводствена исправа, неће бити прихваћене као основ за исплату по овом
Уговору.
Члан 5.
Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној окончаној ситуацији у
погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте
извршених радова и сл.
О разлозима оспоравања и оспореном износу радова, Наручилац је дужан да обавести
Извођача радова у року од 5 (пет) дана од дана пријема окончане ситуације чији је
садржај оспорен.
Уколико Наручилац у року из става 2. овог члана, не обавести Извођача радова о својим
примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 6.
Извођач радова се обавезује:
- да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према налозима Наручиоца,
техничкој спецификацији из конкурсне документације, понуди из чл. 1. овог уговора, по
правилима струке, стручно и савесно, са професионалном пажњом и у складу са важећим
техничким прописима, нормативима и стандарима за ту врсту радова,
- да пре увођења у посао достави Наручиоцу доказ о плаћеној премији за осигурање, за
период до завршетка радова, од одговорности према трећим лицима и стварима,
- да организује рад на градилишту на начин којим ће обезбедити приступ локацији и да
предузме све потребне мере безбедности и здравља на раду за лица која су ангажована на
пословима који су предмет овог уговора као и мере заштите околине за све време
трајања радова и мере противпожарне заштите, у складу са законом,
- да пре почетка извођења радова направи динамику извођења радова, уз сагласност
Наручиоца,
- да преко надзорног органа омогући Наручиоцу вршење стручне контроле и надзора над
извођењем радова као и контроле количине и квалитета употребљеног материјала и да
стави на располагање надзорном органу сву потребну документацију и у свему следи
његове инструкције и упутства за рад као и да поступи по оправданим примедбама и
захтевима надзорног органа Наручиоца које су учињене у циљу испуњења уговорних
обавеза и да отклони недостатке у погледу којих су стављене примедбе, о свом трошку,
- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у
случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини
трећим лицима или околини,
- да по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица
извођења радова, опрему и средства за рад као и да очисти градилиште,
- да, ради обезбеђења података о току и начину извођења радова, на прописан начин и
уредно, води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област,
- да, у договору са Наручиоцем, прилагоди динамику извођења уговорених радова
обављању пословне делатности Наручиоца.
Члан 7.
У циљу реализације овог уговора, поред обавеза из члана 6., Извођач радова се обавезује
да, одмах по потписивању уговора, одреди одговорно лице за извођење уговорених
радова које има прописану стручну спрему и радно искуство у струци и о томе писмено
обавести Наручиоца достављањем решења о именовању одговорног лица за извођење
радова.
У случају потребе за изменом одговорног лица из става 1. овог члана, Извођач радова је
дужан да о томе обавести Наручиоца и достави ново решење о именовању одговорног
лица за извођење радова.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 8/2016

62/ 78

Члан 8.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова писмено обавести Наручиоца о
лицима која ће непосредно изводити радове и да достави спецификацију машина, оруђа,
алата и друге опреме која ће бити коришћена приликом извођења радова.
Наведена опрема из става 1. овог члана мора бити технички исправна током извођења
уговорених радова, с тим да оруђа за рад која подлежу периодичном прегледу морају
имати важећи стручни налаз – атест.
Уколико у току извођења радова дође до промене података из става 1. овог члана
Извођач радова је дужан да о томе писмено обавести Наручиоца.
Члан 9.
Извођач радова је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал и опрему од
уобичајених ризика и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе
осигурања која важи за цео период извођења радова.
Истовремено са достављањем полисе осигурања објекта у изградњи, Извођач радова је
дужан да достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима и стварима која важи за цео период извођења радова, у оригиналу или
овереној копији.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује да плати на рачун Извођача радова уговорену цену под условима
и на начин одређен чл. 4. овог уговора и да од Извођача радова прими наведене радове.
Наручилац се обавезује да обезбеди вршење стручног надзора и одреди лице које ће
вршити надзор над извођењем радова.
Лице за стручни надзор радова предузима све радње у вези са извођењем уговорених
радова, у складу са Законом о планирању и изградњи.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да ће уговорене радове извести у року од ________ (навести
рок из понуде) дана од дана увођења у посао који ће одредити Наручилац у писменом
позиву што се констатује и у грађевинском дневнику.
Ако Извођач радова не започне извођење радова на дан увођења у посао који је одређен
у позиву из става 1. овог члана, Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и
оставити му накнадни примерени рок за започињање извршења уговорених обавеза, који
не може бити дужи од 5 (пет) дана.
Ако Извођач радова ни у накнадном року из става 2. овог члана не започне са извођењем
радова, Наручилац има право да раскине уговор и захтева од Извођача радова накнаду
штете.
Уговор се раскида писменим путем, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана
пријема обавештења о раскиду уговора.
Члан 12.
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Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају
наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења овог
Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере
државних органа; настанак околности које нису биле предвиђене техничком
документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и др.)
Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у
грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за
продужењем рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно
околности и истовремено да постави захтев за одговарајуће продужење рока уписом
истог у грађевински дневник.
ПРИЈЕМ РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 13.
Извођач радова је дужан да након окончања извођења радова одмах писаним путем о
томе обавести Наручиоца.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем радова о
чему се води записник који потписују Извођач радова, надзорни орган Наручиоца и
Наручилац.
Приликом примопредаје радова, Наручилац је дужан да изведене радове на уобичајени
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу
радова.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку без одлагања писменим
путем обавести Извођача радова.
У случају да је Извођач радова знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право
да се на те недостатке позове и када Наручилац није благовремено обавестио Извођача
радова о уоченом недостатку.
Члан 14.
У случајевима из члана 13. овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача
радова да отклони недостатак или да поново изведе радове без недостатка (испуњење
уговора).
Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од када је Извођач радова
примио захтев за испуњење уговора из става 1. овога члана, Наручилац има право да
захтева снижење цене или да раскине уговор, о чему писмено обавештава Извођача
радова, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема обавештења о раскиду
уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 15.
Гарантни рок за изведене радове износи ______ (навести рок из понуде) године
рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова, уколико за поједине
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радове није предвиђен дужи рок. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача
опреме.
Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на
изведеним радовима који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао
својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.
Наручилац који је уредно обавестио Извођача радова да извршени рад има одређене
недостатке може од њега захтевати да их у примереном року отклони о свом трошку, као
и да му накнади штету коју трпи због тога.
Ако Извођач радова не отклони уочене недостатке у примереном року који му одреди
Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова,
односно има право на снижење уговорене цене или раскид Уговора уз истовремено
право на накнаду штете.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 16.
Уколико Извођач радова неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном
року, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више
силе односно ванредних догађаја из чл. 11, Извођач радова је дужан да за сваки дан
закашњења плати износ од 0,5% од укупно уговорене цене са ПДВ за сваки дан
закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова са ПДВ.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем
прве наредне ситуације за изведене радове, испостављене од стране Извођача радова
Наручиоцу.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду материјалне штете и изгубљене добити.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 17.
Као средство финансијског обезбеђења Извођач радова ће предати Наручиоцу:
- код потписивања овог уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана
потписивања бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење
посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
која мора да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком
важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок
за завршетак радова.
- код примопредаје радова уз записник о примопредаји бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року у корист Наручиоца, у
износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која мора да буде са клаузулом
"без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од
уговореног гарантног рока.
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Наручилац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају да Извођач радова
не извршава обавезе на начин како је одређено овим уговором у обиму, року и
квалитету односно у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања
недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року .
Наручилац је дужан да врати Извођачу радова средства финансијског обезбеђења, на
његов захтев по истеку рокова из става 1. алинеја 1. и 2. овог члана.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења овог уговора преда
Наручиоцу полису осигурања објекта у изградњи и полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са
важењем за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима,
која мора бити достављена у фотокопији, уз оргинал на увид.
Уколико се рок извођења радова продужи, Извођач радова је обавезан да пре истека
уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 18.
Извођач радова је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о било којој промени
података прописаних чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама и да је документује
на прописани начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи као и других важећих прописа
који регулишу ову материју.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези примене и тумачења овог
уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.
У случају да до споразума не дође, уговарају надлежност Привреднoг суда у Београду.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране.
На раскид Уговора и вишу силу се примењују правила Закона о облигационим односима
и других позитивних прописа Републике Србије.
Члан 22.
Измене и допуне овог уговора важе само уз обостарну сагласност уговорних страна,
дате у писменој форми као анекс уговора који мора бити потписан од стране овлашћених
представника обе уговорне стране.
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Члан 23.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава
по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
др Павле Павловић, директор

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Уговор попуњава понуђач и сваку страницу попуњеног модела уговора парафира и
оверава печатом, а последњу страницу оверава печатом и потписује.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се
определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и оверити печатом модел уговора.
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XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДА
1. Језик понуде
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на
српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуда треба да је јасна и недвосмислена. Понуда треба да садржи све
тражене податке, прилоге и обрасце из конкурсне документације и исти морају бити
попуњени или откуцани читко штампаним словима, оверени печатом и потписом
овлашћеног лица на означеним местима. Овлашћено лице понуђача дужно је да образац
уговора попуни, потпише и овери чиме потврђује да је у потпуности сагласан са
садржином уговора.
Уколико понуду потписује лице које у приложеном изводу није наведено као заступник
понуђача, уз понуду је неопходно доставити пуномоћје којим се то лице овлашћује за
потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач не треба да издваја из целине делове конкурсне документације (обрасце) које
сматра непотребним, нити да им мења место, већ да исте прецрта и овери печатом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини, тако да се не могу
наканадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписуј члан групе који ће бити
носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају „Образац - подаци о понуђачу" се не попуњава.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.06.2016. године, до 10.00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена
од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“ - Административно правна служба, Београд, Булевар деспота Стефана
бр. 142, или се могу предати непосредно, искључиво у Административно-правној служби
наручиоца на истој адреси (II спрат, соба бр. 91). Коверат или кутија са понудом на
предњој страни мора имати писани текст са назнаком: ,,ПОНУДА за јавну набавку
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радова – Радови на уређењу паркинга, ЈН бр. 8/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на
полеђини назив, адресу, телефон и факс понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 06.06.2016. године у 11.30 часова у
просторијама Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", ул. Булевар
деспота Стефана 142, Београд, у малој сали на II спрату (соба бр. 93). Присутни
представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији наручиоца
предати пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено
поднете понуде, вратити понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
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 да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове тачке.
Понуда мора да садржи:
 Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке
 Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде - прилог 1,2,3,4 и 5 (образац
понуде са прилозима дат у поглављу V)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац спецификације понуде са обрасцем
структуре понуђене цене - прилог 6 (образац дат у поглављу V)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (дат у
поглављу VI)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди (дат у
поглављу VII)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (дат у поглављу VIII)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о обиласку објекта локације (образац изјаве дат у поглављу IX)
 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача o безбедности и
здрављу на раду (образац изјаве дат у поглављу X)
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 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача о достављању полисе
осигурања (образац изјаве дат у поглављу XI)
 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (дат у поглављу XIII)
 Споразум групе понуђача из чл. 81. став 4. Закона (доставља се само у случају да
понуду подноси група понуђача)
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за биолошка
истраживања "Синиша Станковић" – Административно правна служба, Булевар деспота
Стефана 142, 11060 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на уређењу паркинга,
ЈН бр. 8/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”;
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на уређењу паркинга,
ЈН бр. 8/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”.
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на уређењу паркинга, ЈН бр. 8/2016 –
НЕ ОТВАРАТИ”.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да (у Обрасцу понуде-подаци о подизвођачу, поглавље V), наведе 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.
Ако понуђач делимично извршење набавке повери подизвођачу, дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
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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 потпуностн одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 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 о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неогранично солидарно према наручиоцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под
кривичном и материјалном одговорношћу које морају бити потписане од овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом) потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део
заједничке понуде.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова за учешће у јавној
набавци прописаних Законом и конкурсном документацијом у складу са Упуством
како се доказује испуњеност услова. Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да
испуни услов из члана 75.став 1. тач.1) до 4) Закона , а додатне услове треба да испуне
заједно, осим услова из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, који је дужан да испуни
понуђач коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог
услова.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Понуђена цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност у коју
су урачунати сви трошкови који се односе на предметну јавну набавку, с тим да ће се за
оцену понуде узимати цена без ПДВ-а.
Понуђена цена обухвата трошкове извођења радова, набавку материјала, уређаја, опреме,
радне снаге, транспорта, осигурања и све друге зависне трошкове које понуђач има у
вези извођења радова који су предмет ове јавне набавке.
Основни елементи цене садржани су у спецификацији понуде чији се обрасци налазе у
прилогу конкурсне документације и који истовремено представљају обрасце структуре
цене.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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10. Начин и услови плаћања, рок важења понуде, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши на следећи начин:
- уплатом по привремним ситуацијама у износу од највише 80% од укупно понуђене
цене са ПДВ-ом, у року од 15 дана од дана пријема ситуације
- уплатом по окончаној ситуацији у преосталом износу од најмање 20% од укупно
понуђене цене са ПДВ-ом, уз коју је приложен записник о квантитативном и
квалитативном пријему радова, а у року од 15 дана од дана пријема ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
10.2. Захтев у погледу рокa и местa извођења радова
Рок за завршетак радова је максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења у посао.
Уколико понуђач понуди дужи рок за завршетак радова, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Место извођења радова: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић",
Булевар деспота Стефана 142, Београд.
10.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде, не може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 године од дана примопредаје изведених
радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет ове
набавке, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
10.5. Захтев у погледу обиласка локације - објекта Наручиоца
Обилазак објекта и увид у пројектну документацију је обавезан услов за подношење
понуда и о трошку је понуђача. Понуђач је у обавези да се најави писменим путем
подношењем захтева на е-маил: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом на број:
011/2761-433, најкасније два дана пре утврђених термина за обилазак објекта.
Термини за обавезни обилазак објекта су следећи:
Први термин – 18.05.2016. године са почетком у 10.00 часова
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Други термин – 25.05.2016. године са почетком у 10.00 часова
Представници понуђача су дужни да поднесу пуномоћје за обилазак објекта - локације
(на меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено печатом), као и попуњен (у
делу који попуњава понуђач) Образац потврде о обиласку објекта - локације (Образац
потврде, дат је у поглављу IX)
Представник наручиоца који спроводи обилазак објекта, по завршетку истог, попуњава
(у делу који попуњава наручилац) и потписује Образац потврде о обиласку локације објекта, чиме се потврђује да је понуђач извршио обилазак објекта - локације и враћа га
представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди.
Уколико понуђач не изврши увид у наведени објекат наручиоца и уз понуду не достави
потписан и попуњен Образац потврде о обиласку локације - објекта, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора, а најкасније
у року од 7 (седам) дана од дана потписивања преда средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла и то:
- Једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у
корист наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба
да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 60
(шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални
продужетак радова до завршетка радова има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за
завршетак радова;
*Наручилац ће поднети на наплату у целости меницу за добро извршење посла у случају
да изабрани понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом примопредаје радова уз записник о
примопредаји преда средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року и то:
- Једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у
гарантном року, у корист наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“
и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока;
*Наручилац ће поднети на наплату у целости меницу за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења код Народне банке
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Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за
регистрацију менице, као и копију картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа,
морају бити идентични.
Наручилац ће вратити понуђачу менице, на његов захтев након истека рока за измирења
уговорних обавеза односно након истека гарантног рока.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора, а најкасније
у року од 5 (пет) дана од дана потписивања преда:
- Полису осигурања објекта у изградњи и полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важењем за цео период
извођења радова, у свему према важећим законским прописима, која мора бити
достављена у фотокопији, уз оргинал на увид.
Уколико се рок извођења радова продужи, Извођач радова је обавезан да пре истека
уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања.
12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве податке садржане у понуди понуђача које су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које као такве понуђач означи речју
„поверљиво“. Неће се сматрати поверљивим подаци о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци који немају карактер поверљивости.
14. Додатне информације или појашњена у вези са припремом понуде и могућност
измене конкурсне документације
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на
е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs или факсом на број 011 2761 433 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 8/2016“, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до
15:00 часова.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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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.
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавим набавкама).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву која
је саставни део конкурсне документације, (поглавље VIII) да је поштовао обавезе из чл.
75. став 2. Закона које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев зазаштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
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 Закона
о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу наручиоца: Институт за
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биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Булевар деспота Стефана бр. 142,
Београд, електронском поштом на е-маил: јavne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs, факсом на
број: 011 2761 433, сваког радног дана (осим суботе и недеље) од 08-15 часова, или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона 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 чл. 149. ст. 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 (десет) 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 захтева из. чл. 149. став. 3. и 4. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права 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 чл. 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара, у складу са чл. 156. став 1. тачка 2) и 4) Закона, и то на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП;
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назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Као доказ (потврда) о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе, издата и оверена од стране банке, податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум
извршења налога;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права као и примери
правилно попуњених налога за пренос и уплатница, могу се преузети на интернет
страници: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. Рок у коме ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.
Закона.
20. Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњеи прописани услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који му нису
били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а који
доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је престала
потреба за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте пословне
године, односно у наредних шест месеци.
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Овакву одлуку наручилац доноси у писаној форми, са образложењем, посебно наводећи
разлоге обуставе поступка и објављује је на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници у року од 3 (три) дана од дана доношења, у складу са одредбама члана 109.
Закона о јавним набавкама.
21. Трошкови припремања и достављања понуде
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењиваће
се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015) и подзаконски акти којима се уређују јавне набавке.
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