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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад
Адреса Наручиоца: Булевар Михајла Пупина 22, Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: Нема
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: радови
Резервисана набавка: Не
Лице за контакт: Мирослав Матић, службеник за јавне набавке
e-mail zzskgns@sbb.rs
Телефон: 021/557-507
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови- конзерваторско- рестаураторски
радови на обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 45454100- Радови на обнови
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКИ ОПИС
радова на обнови Споменика стрељаним родољубима 1914. године на Петроварадинској
тврђави
1. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
1.0. Oпшти подаци
Споменик стрељаним родољубима 1914. године налази се у шанцу јужно од Источне
комуникационе капије левог крила бедема Хорнверка Петроварадинске тврђаве, културног
добра, просторне културно-историјске целине од великог значаја.
Шанац у којем се налази носи ознаку катастарске парцеле бр. 1124 КО Петроварадин
Петроварадинска тврђава је стављена под заштиту државе Решењем бр. 227/49 од 19. фебруара
1948. године Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије.
За непокретно културно добро од великог значаја просторно културно-историјску целину
Горње и доње Петроварадинске тврђаве са подграђем утврђена је 1991. године (″Службени
гласник АП Војводине″ број 25, од 28. 10. 1991. године).
Редни број 1. у регистру Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада (17.10. 1997.)
Редни број 41. у Централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе
Београд (10.11. 1997.)
1.1. Кратки историјат
Споменик постављен 1934. године у знак сећања на родољубе стрељане 1914. године у
шанчевима Петроварадинске тврђаве. Састоји од гробнице,зидног платна са плочом
прислоњеног на лице бедема и крста постављеног у оси изнад споменика. Гробница је ограђена,
од бетона и вештачког камена, рад локалног мајстора.
Текст на плочи гласи:
„На овом месту су месеца септембра 1914. године
Положили своје животе за ослобођење и уједињење Југословена
Дујановић Светозар свештеник из Бешке
Марковић Владимир општински бележник
Баричак Милан студент ветерине
Јовановић Даница академска сликарка
Рац Владимир поседник
Бојић Светозар кројач
Инђић Лазар грађевинар из Војке
Чобановић Александар поседник
Николић Богдан студент права из Ср. Карловаца
Светла су ово имена. Успомена на њихову жртву живеће вечно.
1934. године“
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1.2. Опис
Споменик се састоји од два повезана дела правилне геометрије. У подножју бедема је гробница
са две армиранобетонске плоче на ниском бетонском опсегу, основе 3.50x3.75 m, фланкирана са
четири ниска угаона стуба-постамента квадратне основе, повезана масивним гвозденим
ланцима. Уз сами бедем, на споју хоризонталног и вертикалног дела споменика, а између
стубова, налази се жардињера оивичена бетонским ниским зидом обрађеним у имитацији
камених коцки. Уз лице бедема изведено је правоугаоно танко платно од вештачког камена, на
којем је постављена спомен-плоча са именима убијених. Изнад је армиранобетонска
надстрешница ослоњена на две конзоле скошених ивица. Надстрешница је у благом паду према
шанцу, покривена поцинкованим лимом. На делу бедема између надстрешнице и кордонског
венца, у оси споменика, изведен је крст од вештачког камена једноставне геометријске форме.
Површине споменика су обрађене у вештачком камену са скромном декорацијом у виду трака
са урезима којима су акцентиране ивице архитектонских елемената.
Прилаз споменику, односно шанцу у којем се налази, остварује се степеништем изграђеним од
камених тесаника смештеном у југозападном делу шанца.
1. 3. Затечено стање
Оштећења су присутна на свим елементима споменика. Плоче над гробницом су поломљене,
као и бетонски опсег-постамент преко којег су положене. Ивице оградних стубова су
делимично искрзане, а поједини углови изломљени. Пукотине су изражене на бетонском зиду
жардињере. Предњи гвоздени ланац недостаје.
На горњем делу споменика видљива су оштећења у виду прслина и потклобучења, односно
одвајања од зидног платна бедема. На већем делу површина споменика евидентирана је појева
лишајева и маховине, а на надстрешници и дивље вегетације. На целокупном споменику
изражена је појава црне покорице, услед атмосферског онечишћења. На доњој страни
надстрешнице, на конзолама, као и читавом површином горњег дела споменика изражена је
појава беле покорице услед деловања топивих соли на местима изложеним влази, односно
падавинама. Деградација материјала је знатно узнапредовала, заштитни слој бетона је на
појединим местима размрвљен тако да је видљива кородирана арматура.
Посебну пажњу треба обратити на лоше стање бедема на којем је лоциран споменик, са
деловима зидног платна обраслог маховином и дивљом вегетацијом из којег недостају или су
значајно оштећени комади опеке, а спојнице деградиране. Непосредно изнад споменика
фазонски елементи опеке од којих је изидан кордонски венац недостају на дужини од cca 1.60m
(приближно 15 ком), са разлабављеним и оштећеним опекама првог реда припадајућих делова
бедема. Земљани насип грудобрана је изразито поремећене геометрије, са деловима који „цуре“
преко кордонског венца, што све заједно угрожава спомен обележје.
Приступно степениште у шанац је поремећене геометрија, са каменим елементима који су
делимично изашли из лежишта.
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2. ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЛОЖАЈ СПОМЕНИКА У ШАНЦУ
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ПРИСТУПНО СТЕПЕНИШТЕ
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ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА И ПРИПАДАЈУЋЕГ БЕДЕМА
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ИЗГЛЕД БЕДЕМА И КОРДОНСКОГ ВЕНЦА
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3. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Споменик стрељаним родољубима 1914. године, подигнут 1934. године, једино је сачувано
спомен обележје догађаја из новије историје на простору Петроварадинске тврђаве. Једноставно и
сведено, обликовано је у духу времена у којем је настало. Изведено је од бетона и вештачког
камена, правилних геометријских форми. До данас је сачувано у изворном стању.
Основноопредељењеконзерваторскогтретманајеочувањесвих
аутентичних
вредности:
диспозиције, архитектонске омпозиције, конструктивногсклопа, материјализације и ликовног
израза споменика. Сходно томе утврђен је предлог конзерваторских радова са циљем да се
предложеним мерама заштите санирају настала оштећења, спречи даља деградација и отклоне
евидентирани узроци њихова настајања, те обезбеди заштита целокупног склопа.
Предложеним решењем обухваћени су радови на чишћењу споменика, реконструкцији
недостајућих или потпуно уништених елемената, консолидацији постојећих и заштити целокупног
склопа од деловања влаге. Чишћење подразумева скидање дивље вегетације и наслага земље са
надстрешнице и из жардињере, уклањање маховине, лишајева и алги, као и наслага нечистоћа и
соли у виду тамне и беле покорице прањем и чишћењем водом под притиском уз могућу употребу
детерџената, по потреби и механички. Замена покривача надстрешнице од поцинкованог лима
новим бакарним лимом d=0.60 mm (алтернативно, могуће је користити титан-цинк лим). Уз лице
зида лим савити и обезбедити пуц лајсном, израђеном од исте врсте лима, увученом у спојницу
зида. Пре полагања лима површину надстрешнице премазати хидрофобним премазом у најмање
два слоја (Sikagard 700S или слично). Због изузетно лошег стања надгробних плоча, исте је
потребно заменити новим, што захтева пажљиву демонтажу елемената доње зоне споменика, како
би се исте ослободиле. Нове плоче дебљине 5 cm извести од водонепропусног бетона MB30,
армирати арматурном мрежом Q131. Приликом изливања бетона у плоче уградити гвоздене алке
са старих бетонских плоча. У горњој зони споменика, где је дошло до потклобучења и одвајања
зидног платна, извршити ињектирање течног малтера кроз рупе које ће се избушити по вертикали.
Зидно платно мора бити подржано оплатом, која се мора задржати најмање пет дана по завршеном
ињектирању. Са преосталих елемената пажљиво обити делове старог пропалог вештачког камена,
и то само оне делове који су трошни, круне се и мрве. Рестаурацију оштећених и недостајућих
делова извести материјалом-вештачким каменом који по саставу, структури и завршној обради
треба одговарати изворном. Поновну монтажу, зидање елемената доње зоне извести у цементном
малтеру, у свему према изворном стању. Све старе делове споменика који се задржавају,
консолидовати средством на бази силикона, а цео склоп заштити, конзервирати хидрофобним
средством на истој или сличној бази. Недостајући гвоздени ланац израдити према постојећим и
монтирати на предвиђено место. Постојеће елементе очистити од корозије и заштити.
Због оштећења кордонског венца и делова зидног платна бедема неопходно је извршити
санацију предметних делова у зони споменика. Санација површински оштећених делова лица зида
бедема претпоставља уклањање оштећене опеке или делова опеке који нису чврсто везани
малтером (невезани или слабо везани делови) до "здраве" површине, уклањање испуцалог и
деградираног малтера у фугама до дубине мин. 2 cm, чишћење површине лица зидова од
нечистоћа, попуњавање оштећених места опеком или деловима опеке старог формата, на слоју
малтера и попуњавање оштећених фуга малтером. За ове радове користити опеку старог формата,
зидану у заданом слогу. Малтер мора бити на бази природног хидрауличног креча, уз употребу
копаног песка, без органских примеса ( Rofix 665 и Rofix 993 или слично). За кордонски венац
набавити (израдити) и уградити фазонску опеку са полукружно обликованим челом. Профил
земљаног грудобрана изнад венца геометријски кориговати и обликовати по упутствима
конзерваторског надзора, а површину финално затравити.
Степениште које води у шанац санирати демонтажом поремећених камених тесаника,
нивелацијом подлоге и поновном уградњом постојећих елемената у цементном малтеру.
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4. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА
Сви радови се морају изводити квалитетно, правилно, по техничким прописима и
стандардима, са квалитетним материјалом и квалификованом радном снагом за ту врсту радова.
Јединичне цене свих позиција исказане у пројекту су цене извођача које обухватају све
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости завршен посао, као и све
потребне издатке за извођење и завршетак посла и то: за рад, за материјал, алат, режију, трошкове
транспорта као и друге издатке по важећим прописима за структуру цена.
Извођач је дужан да све мере контролише на лицу места, благовремено уочи
евентуалне неусклађености и нејасноће и упише их у ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК са захтевом за
додатним информацијама и упутствима за извођење радова од надзорног органа, односно
пројектанта. Евентуална неопходна рушења или промене на изведеним радовима који су
последица непростудиране документације или неблаговременог захтева за допуном и свим
потребним тумачењима, падају на терет извођача, без права на накнаду трошкова и продужетак
рока за завршетак радова.
За све материјале и готове елементе који ће се употребити извођач је дужан да поднесе
надзорном органу узорке на одобрење. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала
и рада, прописани одговарајућим техничким прописима (атести, прописана мерења и
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и сл.) обавеза су извођача и не плаћају се
посебно.
Извођач је дужан да после завршетка радова градилиште рашчисти и врати у пређашње
стање и да у току радова па све до предаје објекта инвеститору одржава ред и чистоћу на
градилишту.
Извођач је дужан да у току радова чува и сачува објекат и све изведене радове до
примопредаје објекта и у ту сврху мора извршити потребно обезбеђење, које неће бити посебно
плаћено.
Обрачун изведених радова извршиће на основу мера и количина узетих на лицу места и
унетих у грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа.
Израда и постављање помоћног монтажног објекта за раднике, смештај материјала и
алата пада на терет извођача, као и коришћење грађевинске воде и струје. Извођач је дужан да
обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је урачунато у цену и неће се
посебно плаћати.
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке као и докази којима се доказује њихова испуњеност:
Ред.
број
1
2

3
4

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/

6

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине

Ред.
број

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у
периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања
Позива за
достављање понуда: од 19. новембра
2013. године до 19. маја 2014. године

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну
наплату
Одељење за принудну наплату Одсек за
пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000
Крагујевац
Потврда се може наручити електронски,
слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се
потврда жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
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2

3

4

пословни капацитет
да је Понуђач био ангажован на
извођењу радова (санацији,
конзервацији, рестаурацији,
реконструкцији) на објектима који су
утврђени за културно доброспоменицима културе и/или су
саставни део културног добрапросторно културно-историјске
целине или знаменитог места, као и
да је на предметним објектима
заступљени елементи и/или делови
изведени у вештачком камену
најмање на једном од три објекта, у
претходних 5 година (2009., 2010.,
2011., 2012.
и 2013. годину) и да је укупна
вредност свих закључених уговора о
изведеним радовима већа од
3.000.000,00
динара.
технички капацитет
Довољним техничким капацитетом
сматра се:
да располаже опремом и машинама за
обављање делатности која је предмет
набавке-минимум 1 теретно возило
носивости до 3 t и 1 грађевинска
скела
кадровски капацитет
-да понуђач има у радном односу
следећа стручна лица која поседују
одговарајуће лиценце ИКС-а за
извођење радова у области која је
предмет ове јавне набавке и то: број:
400, 401, 410, 411 или 412:
1 (један) дипломирани грађевински
инжењер
или 1 (један) дипломирани инжењер
архитектуре.

Све додатне информације могу се добити
на телефон 034-307-890.
Попуњени Обрасци број 2, Образац број 3
и Образац број 4 из Конкурсне
документације Наручиоца,
и фотокопије оверених окончаних
ситуација,
фотографије изведених, референтних
објеката пре и после изведених радова,
као и
фотокопије уговора о изведеним
предметним радовима

Фотокопија саобраћајне дозволе, пописна
листа за основна средства или уговор о
закупу

За запослене неопходно је да понуђач
достави Уговор о раду и М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код
понуђача а
за предузетника М-1/СЗ образац,
Лиценце ИКС-а за стручна лица морају
имати одговарајућу потврду ИКС-а да
су лиценце важеће, односно да
именованим лицима одлуком суда части
иста лиценца није одузета.
( приложити фотокопију)
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5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да би
могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује њихова
испуњеност:
Ред.
број
1
2

3
4

5.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/

6

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине

Ред.
број

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у
периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања
Позива за
достављање понуда: од 19. новембра
2013. године до 19. маја 2014. године

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну
наплату
Одељење за принудну наплату Одсек
за пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А,
34000 Крагујевац
Потврда се може наручити
електронски, слањем захтева са
потребним
подацима о фирми и исказом која се
потврда жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се
добити на телефон 034-307-890.

Конкурсна документација
страна 20 од 60

2

3

4

пословни капацитет
да је Понуђач био ангажован на
извођењу радова (санацији,
конзервацији, рестаурацији,
реконструкцији) на објектима који су
утврђени за културно доброспоменицима културе и/или су
саставни део културног добрапросторно културно-историјске
целине или знаменитог места, као и да
је на предметним објектима
заступљени елементи и/или делови
изведени у вештачком камену на
најмање једном од три објекта, у
претходних 5 година (2009., 2010.,
2011., 2012.
и 2013. годину) и да је укупна
вредност свих закључених уговора о
изведеним радовима већа од
3.000.000,00
динара.
технички капацитет
Довољним техничким капацитетом
сматра се:
да располаже опремом и машинама за
обављање делатности која је предмет
набавке-минимум 1 возило и 1
грађевинска скела
кадровски капацитет
-да понуђач има у радном односу
следећа стручна лица која поседују
одговарајуће лиценце ИКС-а за
извођење радова у области која је
предмет ове јавне набавке и то: број:
400, 401, 410, 411 или 412:
1 (један) дипломирани грађевински
инжењер
или 1 (један) дипломирани инжењер
архитектуре.

попуњени Обрасци број 2, Образац
број 3 и Образац број 4 из Конкурсне
документације Наручиоца,
и фотокопије оверених окончаних
ситуација,
фотографије изведених, референтних
објеката пре и после изведених радова,
као и
фотокопије уговора о изведеним
предметним радовима

Фотокопија саобраћајне дозволе,
пописна листа за основна средства или
уговор о закупу

За запослене неопходно је да
понуђач
достави фотокопију Уговора о раду и
фотокопију М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код
понуђача а
за предузетника фотокопију М-1/СЗ
образац.
Лиценце ИКС-а за стручна лица
морају имати одговарајућу потврду
ИКС-а да су лиценце важеће,
односно да именованим лицима
одлуком суда части иста лиценца
није одузета. ( приложити
фотокопију)

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН – услови и докази под редним бројем 1., 2., 3. и 4. дела 5.2.
Конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН –важећа
дозвола за обављање одговарајуће делатности ,за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Конкурсна документација
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН –важећа дозвола за
обављање одговарајуће делатности, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
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5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке као и
докази којима се доказује њихова испуњеност:
Ред.
број
1
2

3
4

5.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/

6

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине

Ред.
број

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у
периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања
Позива за
достављање понуда: од 19. новембра
2013. године до 19. маја 2014. године

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну
наплату
Одељење за принудну наплату Одсек
за пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса:Бранка Радичевића 16 А,
34000 Крагујевац
Потврда се може наручити
електронски, слањем захтева са
потребним
подацима о фирми и исказом која се
потврда жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се
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добити на телефон 034-307-890.
2

3

4

пословни капацитет
да је Понуђач био ангажован на
извођењу радова (санацији,
конзервацији, рестаурацији,
реконструкцији) на објектима који су
утврђени за културно доброспоменицима културе и/или су
саставни део културног добрапросторно културно-историјске
целине или знаменитог места, као и
да је на предметним објектима
заступљени елементи и/или делови
изведени у вештачком камену на
најмање једном од три објекта, у
претходних 5 година (2009., 2010.,
2011., 2012.
и 2013. годину) и да је укупна
вредност свих закључених уговора о
изведеним радовима већа од
3.000.000,00
динара.
технички капацитет
Довољним техничким капацитетом
сматра се:
да располаже опремом и машинама за
обављање делатности која је предмет
набавке-минимум 1 возило и 1
грађевинска скела
кадровски капацитет
-да понуђач има у радном односу
следећа стручна лица која поседују
одговарајуће лиценце ИКС-а за
извођење радова у области која је
предмет ове јавне набавке и то: број:
400, 401, 410, 411 или 412:
1 (један) дипломирани грађевински
инжењер
или дипломирани инжењер
архитектуре.

попуњени Обрасци број 2, Образац
број 3 и Образац број 4 из Конкурсне
документације Наручиоца,
и фотокопије оверених окончаних
ситуација,
фотографије изведених, референтних
објеката пре и после изведених радова,
као и
фотокопије уговора о изведеним
предметним радовима

фотокопија саобраћајне дозволе,
пописна листа за основна средства или
уговор о закупу

За запослене неопходно је да
понуђач
достави Уговор о раду и М3-А или
М-А
образац као доказ о запослењу код
понуђача а
за предузетника М-1/СЗ образац,
Лиценце ИКС-а за стручна лица
морају имати одговарајућу потврду
ИКС-а да су лиценце важеће,
односно да именованим лицима
одлуком суда части иста лиценца
није одузета. ( приложити
фотокопију)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) ЗЈН –услови и докази под редним бројем 1, 2. 3. и 4. дела 5.3. Конкурсне документације, а
додатне услове испуњавају заједно.
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за
сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за
њихово издавање:
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН а с обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне
набавке мале вредности чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН
(3.000.000,00 динара), испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН, доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове.
За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН.
За ову јавну набавку Понуђач Изјавом потврђује само испуњеност свих обавезних услова
из члана 75. ЗЈН, и додатног услова из члана 76. ЗЈН, тачка 1. финансијски капацитет, док је за
остале додатне услове ( 2.- пословни капацитет, 3.- технички капацитет, 4.- кадровски
капацитет) неопходно доказивање на начин како је предвиђено тачком 5. Конкурсне
документације.
Ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4.
Закона:
Ипуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН понуђач који самостално подноси понуду, понуђач
који подноси понуду са подизвођачем и сваки од понуђача из групе понуђача доказују ИЗЈАВОМ.
Изјаве чине саставни део Конкурсне докуменетације.
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Образац број 1
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
-понуђач подноси понуду самосталноОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив:
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Матични број:
Телефон:

Место:

Улица и број:

ПИБ:
Mail:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач
_________________________ даје
ИЗЈАВУ
да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности
радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови споменика стрељаним родољубима
1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ 3/2014, број ____________ од
_________.2014.године, и то:
1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
6) да нема дана неликвидности у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. новембра 2013. године до 19. маја 2014. године,

М.П.

ПОНУЂАЧ
______________________________
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(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
-понуђач подноси понуду са подизвођачемОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив:
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Матични број:
Телефон:

Општина:

Место:

Улица и број:

ПИБ:
Mail:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
понуђач ________________________________________________
даје
ИЗЈАВУ
да он и подизвођачи наведени у Понуди број ______ од ________2014.године
испуњавају обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале
вредности радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови споменика стрељаним
родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ 3/2014 ____________ од
_________.2014.године, и то:
1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
6) да нема дана неликвидности у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. новембра 2013. године до 19. маја 2014. године

ПОНУЂАЧ
М.П.______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
-понуду подноси група понуђачаОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА
Назив:
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:
Општина:
Место:
Улица и број:

Матични број:
Телефон:

ПИБ:
Mail:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
понуђач из групе понуђача – носилац посла ____________________
даје
ИЗЈАВУ
да он и чланови групе понуђача наведени у Понуди број ______ од ________.године
испуњавају обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале
вредности радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови споменика стрељаним
родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ 3/2014____________ од
_________.2014.године, и то:
1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
6) да нема дана неликвидности у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. новембра 2013. године до 19. маја 2014. године.

ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА
М.П.

_____________________________
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(потпис овлашћеног лица)

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
6.1. подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде који
се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику.
Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на
српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод
мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне
документације на српском језику.
6.2. посебни захтеви
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део Конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на
адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 22. Коверат мора имати ознаку:
"Понуда за јавну набавку радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови
споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ 3/2014НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и
презиме особе за контакт.
Рок за достављање понуда јe четвртак 29. мај 2014. године до 12 часова.
Време и место отварања понуда: у просторијама наручиоца, у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина 22, први спрат, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно у четвртак
29. мај 2014. године у 13 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању
понуда.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце
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попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац
посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.Ако
понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице
понуђача.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Обавезну садржину понуде чини:
а) средство обезбеђења у тачки 6.12.Упутства понуђачима како да сачине понуду
б) у случају подношења заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке у тачки 6.8.Упутства понуђачима
како да сачине понуду
в) докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН ( Образац број 1)
- фотокопије оверених окончаних ситуација, фотографије изведених, референтних објеката
пре и после изведених радова, фотокопије уговора о изведеним предметним радовима,
фотокопију саобраћајне дозволе, фотокопију пописне листе за основна средства, фотокопија
уговора о закупу, фотокопија Уговора о раду и М3-А или М-А образац као доказ о запослењу
код понуђача а за предузетника М-1/СЗ образац, као и фотокопију важеће лиценце са
потврдом ИКС-а ( тачка 5.1.2. Додатни услови),
- Образац Референц листе, Образац Потврде за референтни објекат, Образац потврде за
референтни објекат (Образац број 2, Образац број 3 и Образац број 4)
г) Образац Предмера и предрачуна радова ( Образац број 5)
д) Образац Понуде ( Образац број 6)
ђ) Правилно попуњен Модел уговора
е) Образац изјаве о независној понуди ( Образац број 8)
ж) Образац изјавео трошковима припреме понуде ( Образац број 9)
ж) Образац меничног овлашћења ( Образац број 10)
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
6.3. обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне
набавке обликован у више партија:
Ова набавка није обликована по партијама.
6.4. обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено:
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није
дозвољена.
6.5. начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду
након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или
повлачењу понуде. Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека
рока за подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за
последицу наплату средства обезбеђења понуде.
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6.6. обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда:
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.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове
подтачке( став 4. члана 87. ЗЈН).
6.7. захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се
доспела потраживања преносе директно подизвођачу:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за
део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни и додатне услове одређене конкурнсом
докуменетацијом за понуђача и доказује их на исти начин као и понуђач.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
6.8. обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је 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)понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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4)понуђачу који ће издати рачун;
5)рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
6.9. начин и услови плаћања, рок плаћања, гарантни рок, рок важења понуде, рок за
извођење радова, надзор, пријава радова и друго
6.9.1. начин плаћања
- Вирмански на рачун понуђача,
6.9.2. услови плаћања
- авансно 50% од уговорене вредности, по пријему фактуре, а најкасније у законском року,
- остатак по привременим и окончаној ситуацији,
6.9.3. рок плаћања
- рок плаћања одмах, а најкасније у законском року од дана пријема фактуре.
6.9.4. гарантни рок
- гарантни рок за изведене радове је минимално 24 месеца
- гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о
квантитативном и квалитативном пријему радова који су предмет јавне набавке.
- понуђач мора да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном
року, као и после истека гарантног рока, ако потичу од скривених мана.
6.9.5. рок важења понуде
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
6.9.6. рок за извођење радова
- рок за извођење радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у
посао.
6.9.7. надзор
- надзор над извођењем радова обезбеђује Наручилац.
6.9.8 пријава радова
- пријаву радова код надлежног органа управе за урбанизам обезбеђује Наручилац.
6.10. валута и начин изражавања цене
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност
са ПДВ-ом.
Утврђене јединичне цене су фиксне ( непроменљиве) за све време трајања уговора.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној
набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
6.11. подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у
случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у
смислу става 4. члана 57. ЗЈН.
6.12. подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђена
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева
-средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке
( предаје се уз понуду)
1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке:
средство обезбеђења за озбиљност понуде ( предаје се уз понуду!)
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем ,депо картоном и ОП обрасцем,
која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.У супротном понуда
ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне
банке.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од
онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора
да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10%
од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока
важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв
Рок трајања: до истека рока важења понуде
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз понуду ако понуђач
супротно забрани повуче или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако
не потпише уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија.
Уколико меница и менично овлашћење/писмо нису дати у складу са претходним ставом
исте ће се сматрати неприхватљивом због битних недостатака.
Понуђачима који не буду изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах
након потписивања уговора са изабраним понуђачем.
2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорених обавеза
а) средство обезбеђења за дати аванс (предаје се у моменту закључења уговора) НЕ
ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном и ОП обрасцем,
која се предаје у моменту закључења уговора.
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Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне
банке.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од
онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора
да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 50%
од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од
окончања реализације уговора.
Начин подношења: у моменту закључења уговора.
Висина: 50 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв
Рок трајања: 30 дана дужи од окончања реализације уговора
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дату уз уговор ако понуђач не
испуни своју уговорену обавезу.
3) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза
- средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје понуђач коме је додељен уговор и
то приликом закључења уговора)- НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ
Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење
уговорних обавеза, приликом закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло меницу са
меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.
Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је додељен
уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне
банке.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од
онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора
да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10%
од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана
дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава
уговорне обавезе на начин и у роковима утврђеним уговором.
6.13. дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и
њихове подизвођаче:/.
6.14. обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
- писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
-средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку јавне набавке,
- на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то могуће,
користе електронска средства,
- да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о
понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у
поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне
грађе и архива,
- да користе производе информационих технологија у општој употреби,
-ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
6.15. обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
6.16. захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене:
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко
соло меница , регистрована у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном,у
вредности од 15% од понуђене цене без пдв, са роком трајања колики је и рок за испуњење
обавезе понуђача.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.
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6.17. елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка: /.
6.18. врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих
се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда:
6.18.1. врста критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
6.19. елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, додела уговора
ће се извршити применом додатног елемента критеријума – на следећи начин:
- Биће изабрана она понуда која има дужи гарантни рок.
- У случају да оба понуђача искажу исти гарантни рок, биће изабрана она понуда која
има краћи рок за извођење радова.
6.20. oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
6.21. обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са
упутством о уплати таксе из члана 156. Закона:
6.21.1. начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН.
Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави поступка.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
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 става 3. члана 149. ЗЈН, 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.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
6.21.2.број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да
уплати таксу одређену Законом:
Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе:840-742221843-57 број модела 97
позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна Буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.
6.22. обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112.
став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци:
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели
уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за
заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће
сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је
поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у том случају због
методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача,
наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
6.23. разлози за одбијање
I
Понуда ће бити одбијена:
1) Уколико није прихватљива
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Битни недостаци понуде су:
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних
референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми
конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као
понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом
припремања понуде
3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку
корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на
поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.
4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
б) учинио повреду конкуренције;
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких понуда. У овом
случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.
II
Понуда може бити одбијена:
1) због неуобичајено ниске цене.
2) Ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог
надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
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Образац број 2
СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА)
Јавна набавка број ЈНМВ 3/2014 јавна набавка мале вредности радови – конзерваторскорестаураторски радови на обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на
Петроварадинској тврђави.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________________________

Редни Предмет уговора
број
1.

Време извођења
радова

Вредност радова
(без пдв)

Назив Наручиоца

2.
3.
4.
5.

У___________________
Датум: _________________

МП

Потпис одговорног лица понуђача
_____________________________

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услов група понуђача испуњава заједно,
те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.
У случају да понуђач понуду подноси са подизвођачем, овај доказ не треба доставити и за
подизвођача.
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Образац број 3
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНИ ОБЈЕКАТ
/изведени радови по уговору/
да је Извођач .........................................................................................................................................
/уписати пуни назив и седиште Извођача/
извео радове......................................................................................................................................
/уписати врсту радова/
за Наручиоца
.................................................................................................................................................
/уписати пун назив и седиште Наручиоца/

на следећем референтном објекту/објектима:
Бр.
Назив објекта
Број уговора

Вредност у динарима
/без ПДВ-а)

1.
2.
3.
4.
5.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
У..........................
Датум ..............................

МП

Потпис овлашћеног
лица Наручиоца
..............................................
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Образац број 4
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНИ ОБЈЕКАТ
да је Извођач .........................................................................................................................................
/уписати пуни назив и седиште Извођача/
извео радове......................................................................................................................................
/уписати врсту радова/
према мерама техничке заштите које је донео својим решењем надлежни Завод за заштиту
.................................................................................................................................................
/уписати пуни назив и седиште надлежног Завода/

на следећем објекту/објектима:
Бр.
Назив објекта

Врста културног добра и
број Решења о заштити

Категорија
/уколико је
категорисано/

1.
2.
3.
4.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
У...................................
Датум ..............................

МП

Потпис овлашћеног
лица надлежног Завода
............................................
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Образац број 5
КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ОБНОВИ СПОМЕНИКА СТРЕЉАНИМ
РОДОЉУБИМА
1914. ГОДИНЕ
НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

РБ

РБП
1

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈМ

КОЛИЧ.

m2

42,00

m2

4,50

m3

0,40

m2

28,00

m2

28,50

ЈЦ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1.

Израда цевасте скеле. У цену је урачунат сав
потребан рад, материјал, транспорт и демонтажа
скеле по завршетку радова.
Обрачун по m2 скеле

1.2.

Пажљиво уклањање растиња, земље и старог лима
са надстрешнице споменика. Ручни утовар и одвоз
шута на депонију до 15km удаљености.
Обрачун радова по m2.

1.3.

Уклањање земље из жардињере, складиштење
земље и поново враћање у жардињеру по завршетку
рестаураторско-конзерваторских радова.
Обрачун радова по m3.

1.4.

Чишћење и прање лица бедема водом под притиском
у зони споменика (са сваке стране споменика у
ширини од по мин. 1,5m).
Обрачун по m2.

1.5.
Чишћење и прање целокупног споменика. Изводи се
детерџентима (Eco Recept 01 и Eco Recept 02 или сл.)
и водом, по потреби механички. Прањем и чишћењем
са споменика се уклањају наслаге чађи, масноће од
смога и друге нечистоће, лишаји, буђи, алге и остали
организми.
Обрачун радова по m2.
УКУПНО 1:
2

ДЕМОНТАЖЕ
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ИЗНОС у
динарима

2.1.

Разиђивање и рушење делова споменика:
- Разиђивање зида жардињере. Складиштење
материјала како би могао касније да се користи;
- Померање бетонских стубова како би се ослободиле
бетонске плоче гробнице;
- Уклањање старих бетонских плоча са гробнице.
Бетонске плоче уклонити, разбити, а шут одвести на
депонију. Челичне алке сачувати како би се касније
поставиле на нове плоче.
Обрачун радова паушално.

2.2.

Пажљиво обијање делова старог пропалог вештачког
камена са споменика. Обијају се они делови који су
трошни, круне се и мрве. Ручни утовар и одвоз шута
на депонију до 15km удаљености.
Обрачун радова паушално.

пауш.

пауш.
УКУПНО 2
3
3.1.

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда и монтажа новог ланца - дела ограде
гробнице.
Према
сачуваним
оригиналним
елементима израдити од челика ланац, заштитити га
антикорозивним премазом и монтирати на носеће
куке. Обрачун по комаду комплет израђеног и
монтираног ланца.
ком.

1,00
УКУПНО
3

4

4.1.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда и постављање новог бакарног “крова”
надстрешнице. Бакарни лим, d=0,6mm, исећи и
савити тако да страна према бедему буде подигнута
уз лице зида, а остале три стране тако да чине
окапницу. Површину надстрешнице претходно
заштитити хидрофобним премазом (Sikagard 700S
или сл). у мин. два слоја.
Обрачун радова по m2.

4.2.

Израда и постављање пуц лајсне од бакарног лима,
развијене ширине до 20 cm, дебљине d=0,6mm са
подвлачењем у спојницу зида , закивањем лимарским
ексерима и превијањем.
Обрачун по m1

4.3.

Постављање подлоге од поцинкованог лима на дно
жардињере. Подлога се поставља преко слоја
хидроизолације. Од лима образовати лулу која
одводи вишак воде из жардињере ван споменика.
Обрачун по m2 комплет постављене подлоге са
лулом и хидроизолацијом.

m2

4,50

m1

4,15

m2

1,75
УКУПНО 4
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5
5.1.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Санација површински оштећених делова лица
бедема у зони споменика:
- уклањање оштећене опеке или делова опеке који
нису чврсто везани малтером (невезани или слабо
везани делови) до "здраве" површине
- уклањање испуцалог и деградираног малтера у
фугама до дубине мин. 2 цм
- попуњавање оштећених места опеком или деловима
опеке на слоју малтера
- попуњавање оштећених фуга малтером
Употребљиве цигле очистити и опрати, депоновати у
близини до поновне уградње. Нова опека која се
уграђује мора бити старог формата, зидана у заданом
слогу. Малтер мора бити на бази природног
хидрауличног креча (NHL5), уз употребу праног
копаног песка, без органских примеса (Roefix 665 и
993 или слично).
У цену је урачунат сав потребан рад, материјал и
транспорт.
Обрачун по м2 саниране површине.

5.2.

Санација кордонског венца бедема у зони споменика:
- уклањање оштећене опеке или делова опеке који
нису чврсто везани малтером (невезани или слабо
везани делови) до "здраве" површине
- уклањање испуцалог и деградираног малтера у
фугама до дубине мин. 2 цм
- припрема и нивелисање горње површине бедема
- зидање линије кордонског венца фазонским
елементима опеке у свему према постојећој (cca
50x20x10 cm)
- попуњавање фуга малтером
- корекција и обликовање профила земљаног
грудобрана изнад венца
Опека мора бити одговарајућег формата и облика,
зидана у заданом слогу. Малтер мора бити на бази
природног хидрауличног креча (NHL5), уз употребу
праног копаног песка, без органских примеса (Roefix
665 и 993 или слично).
У цену је урачунат сав потребан рад, материјал и
транспорт.
Обрачун по m1 саниране површине.

5.3.

Поправка-нивелисање и презиђивање степеништа на
улазу у шанац.
Обрачун по m2.

m2

28,00

m1

7,00

m2

12,00
УКУПНО
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5
6
6.1.

РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ
Третман постојећих гвоздених ланаца:
- Ланце очистити од већих наслага корозије (рђе).
Чишћење се изводи детерџентом (Eco Recept 04 или
сл.) и водом;
- Заштита - конзервација ланаца изводи се
двокомпонентним средством (Eco Impregnir M или
сл.), у две руке.
Обрачун радова по комаду.
ком.

2,00

6.2.
Инјектирање течног малтера у горњи део зида
споменика који се потклобучио. Набавка материјала,
превоз и израда оплате за овај део споменика.
Оплату након постављања подбочити са две фосне.
Избушити рупe и кроз њих инјектирати течни малтер.
Оплата треба да стоји најмање пет дана.
Обрачун радова паушално.
пауш.
6.3.

Надоградња - рестаурација оштећених делова
споменика и делова споменика који недостају.Изводи
се материјалом справљеним да по саставу, структури
и завршној обради одговара изворном. Обрачун
радова паушално.
пауш.

6.4.

Израда нових бетонских плоча споменика. Плоче се
израђују од водоодбојног - водонепропусног бетона
МБ-30 справљеног од сепарисаног шљунка. Бетонска
плоча ојачана је бетонским гвожђем - арматурном
мрежом Q 131. Дебљина бетонске плоче је 5cm.
Приликом изливања у бетонске плоче уградити
челичне алке скинуте са старих бетонских плоча.
У цену улази сав материјал и оплата од јелових
дасака.
Обрачун по м2
м3

6.5.

0,50

Комплетирање-поновна монтажа и зидање доње зоне
споменика-угаоних стубова и жардињере.
Обрачун паушално.
пауш.

6.6.

Консолидација и конзервација споменика
- Консолидација - ојачавање споменика. Изводи се
двокомпонентним средством (Eco Consolid K или
сл.), у две руке. Консолидују се сви стари делови
споменика.
- Заштита - конзервација споменика. Изводи се
средствима (Eco Impregnir K и Eco Impregnir S или
сл.), по једна рука.
Обрачун радова по m2.
m2

21,80
УКУПНО 3
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КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ОБНОВИ СПОМЕНИКА СТРЕЉАНИМ
РОДОЉУБИМА
1914. ГОДИНЕ
НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
2
3
4
5
6

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ДЕМОНТАЖЕ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ
УКУПНО 1-6 (без ПДВ):
УКУПНО 1-6 (са ПДВ)
СВЕУКУПНО:

Словима:

МП

Потпис одговорног лица понуђача

_____________________________
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Образац број 6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови споменика
стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави
редни број ЈНМВ 3/2014
Број: __________
Дана: _________ 2014. године
Упућујемо вам понуду за јавну набавку радова- конзерваторско- рестаураторски радови на
обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ
3/2014, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и
стандардима.
Понуду дајемо: (заокружити)
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6.Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање
уговора:_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6.Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
3.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________________
2. Адреса седишта: ____________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ________________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________________________
6. Лице овлашћено за потписивање уговора:
_________________________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ______________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ___________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
________________________________________________________________________
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара са ПДВ-ом.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана
отварања понуда).
Гарантни рок је ________ месеци (минимално 24 месеца од од дана обостраног потписивања
записника о квантитативном и квалитативном пријему радова који су предмет јавне набавке).
Рок за извођење радова је ___________ календарских дана, од дана увођења у посао. (
максимално 45 дана)
Рок плаћања је одмах а најкасније у законском року од дана пријема фактуре.

М.П.

_______________________
потпис понуђача
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
за конзерваторско- рестаураторске радове на обнови споменика стрељаним родољубима 1914.
године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ 3/2014
Закључен у Новом Саду, дана ........... 2014. године између:
1.

Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр. 22, (у даљем тексту: Купац), са матичним бројем 08157863, ПИБ: 100713383,
шифра делатности: 9103, број текућег рачуна: 840-520664-30 УЈП и 840-520668-18 УЈП,
кога заступа M.Sc Мирослав Копања, директор Завода и

2.

_______________________ из _______________, улица __________________ број ___, са
матичним бројем ______________, ПИБ _________________________, шифра делатности:
_____________, текући рачун: ________________, кога заступа ___________ (у даљем
тексту: Добављач).

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*
*попуњава Понуђач
2.* Групу Понуђача чине:
2.1.*____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
2.2.*____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
2.3.*____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________,
(име и презиме)

__________________________ ________________________________________.
(функција)

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________
од * _______________ је саставни део овог уговора.
* попуњава Понуђач – носилац посла
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем

Понуђач
радова
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
_____________________________________________________________________________
(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)
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и

то

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Понуђач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_____________________________________________________________________________
(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Понуђач као да је сам извршио
делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧИМА из става 1 и 2. овог члана.
Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу - носиоцу посла: *

ПИБ:

100713383

ПИБ:

Матични број:

08157863
840-520664-30
840-520668-18

Матични број:
Назив банке и
број рачуна:

Телефон:

021/557-060

Телефон:

Факс:

021/456-166

Факс:

Е-mail:

zzskgns@sbb.rs

Е-mail:

Број рачуна:

Основ уговора: *
Број ЈН:
Датум објављивања јавне набавке на порталу
јавних набавки
Број и датум одлуке о додели уговора:
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране међусобно констатују да су предмет овог уговора конзерваторскорестаураторски радови на обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на
Петроварадинској тврђави у свему према прихваћеној Понуди број ............... од.............2014.
године, а заведене код Наручиоца број................од.............. 2014. године, као најповољнијој понуди
у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане у Спецификацији.
Понуда из става 1 овог члана, са Предмером и предрачуном радова и Конкурсном
документацијом, чине саставни део овог уговора.
Цена
Члан 2.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди, у
износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност (
словима:_____________________________________________________________________________
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односно ___________________ динара са порезом на додату вредност ( словима:
_______________________________________________________________________________).
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Добављач има у реализацији
предметне набавке (транспорт, достава, осигурање, царина и други трошкови).
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву уграђену опрему подразумевају
франко објекат, уграђено односно унето,размештено и монтирано сходно пројекту и техничкој
документацији.
Уговорна jединачна цена је фиксна.
Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина
уписаних и оверених од стране стручног надзора и Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних
цена из усвојене понуде Добављача број ............... од ............. са предмером и предрачуном радова.
( попуњава Добављач)

Плаћање
Члан 3.
Наручилац ће уговорену цену за радове по овом Уговору која
износи...............................динара без пдв, платити на следећи начин:
-50 % од вредности уговорених радова путем аванса, након обострано
потписаног Уговора што износи .............................динара без ПДВ, (понуђач је у обавези да
испостави авансни рачун по пријему авансне уплате) и
- остатак по привременим, окончаној ситуацији.
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у
једном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом
привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Примљени износ на име аванса Добављач је дужан да правда на тај
начин што ће сваку испостављену привремену ситуацију умањити сразмерно проценту примљеног
аванса, тако да закључно са последњом ситуацијом за месец у којем се радови имају по Уговору
завршити, оправда примљени аванс у потпуности.
Рок извођења радова
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће извршити уговорене радове у року од
............. календарских дана од дана увођења у посао.
Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван
кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и
другим догађајима са карактером „више силе“;
Захтев за продужењем уговореног рока Добављач поставља упућивањем писменог захтева
Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну
писмени споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора.
Добављач ће Наручиоцу извршити предметну набавку у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места извршења, а према датој
понуди.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 5.
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац ће извршити пре
уградње истих.
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Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о
примопредаји.
Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од
стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном
радова.
Добављач радова дужан је да се приликом извођења радова у
предметном објекту у свему придржава Понуде из члана 1. овог Уговора,
важећих техничких прописа, прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада норматива и стандарда.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу
на утврђени предмер радова, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по
понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно
уговорени износ.
Добављач је дужан да уз привремену/ окончану ситуацију ( рачун) достави спецификацију
свих радова из става 1. овог члана, коју треба да овери Надзорни орган Наручиоца.
Финансијско обезбеђење
Члан 6.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у моменту закључења уговора, као средство обезбеђења
за дати аванс, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије _________
са меничним овлашћењем на износ од 50% од укупне вредности уговора што износи ______________
динара без ПДВ и депо картоном, са роком важности- који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у моменту закључења уговора, као средство обезбеђења
за за извршење уговорне обавезе, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло
меницу серије _________ са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора што
износи ______________ динара са ПДВ и депо картоном, са роком важности- који је 30 дана дужи од
дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.
Гарантни рок и гаранција извршења
Члан 7.
Гарантни рок за изведене радове износи............ месеци рачунајући од дана од дана
обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова који су
предмет јавне набавке.
За укупан ургађени материјал Добављач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу
са пројектном документацијом и усвојеном понудом.
Члан 8.
Добављач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не
испоштује, сагласан је да надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.
Обавезе Добављача
Члан 9.
Добављач је дужан да:
-решењем одреди одговорно лице за радове на објекту Наручиоца и
достави Наручиоцу решење заједно са важећом лиценцом,
- изводи радове према постојећој документацији и у складу са прописима,
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
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- обезбеди сигурност објекта,
- организује место извођења радова на начин да се заштити околина за све
време извођења радова од прашине, механичких удара и сл. односно да се не оштети на било који
начин опрема и инвентар Наручиоца,
-обезбеди доказе о квалитету уграђеног материјала, инсталација и
опреме,
- писмено упозорава Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању
непредвиђених околности,
- достави Наручиоцу податке о запосленима који ће изводити радове,
- примењује све потребне законске и подзаконске прописе из области безбедности и здравља на
раду, као и из области заштите животне средине,
-организује свакодневно и завршно чишћење места на коме се изводе радови и одвожење истог из
објекта Наручиоца,
-води грађевински дневник и листове грађевинске књиге,
-исте преда Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова,
-писмено обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова.
Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Наручилац је обавезан да Добављачу:
-да именује Надзорни орган,
-да Добављача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење
радова,
-преда сву потребу документацију за извођење радова,
- да обезбеди пријаву радова од стране надлежног органа управе за урбнизам,
-омогући несметан рад у смислу динамике радова и поштовања рока а у
складу са својим процесом рада,
-уплати уговрени аванс у износу дефинисаном у члану 3. овог уговора.
Остале обавезе Наручиоца и Добављача
Члан 11.
Добављач је дужан да за време извођења уговорених радова, до
приморедаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала,
радника и суседних објеката-просторија.
Добављач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати
изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.
Уколико Добављач не изврши своје обавезе из става 1. овог члана, а треће лице услед тога
претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.
Члан 12.
Надзорни орган Наручиоца ће прегледати изведене радове који су
предмет овог Уговора сходно одредбама важећег Закона о планирању и
изградњи објеката и Закона о културним добрима.
Добављач одговара Наручиоцу за скривене недостатке радова.
Надзорни орган Наручиоца задржава право да од Добављача радова захтева уклањање
недостатака на изведеним радовима, који су предмет овог Уговора с тим да му за то одреди
примерен рок, а Наручилац има право и на накнаду штете од Добављача који трпи због недостатка
радова сходно одредбама важећег Закона о облигационим односима.
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Члан 13.
Грешке односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
прузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одуговлачења. Уколико те недостатке
Добављач не почне да отклања у року од најдуже 3 (три) дана недостатке ће отклонити сам
Наручилац а на рачун Добављача.
Уговорна казна
Члан 14.
Уколико Добављач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. овог Уговора дужан је
да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0,5 промила од укупно уговорене
вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5 % од вредности уговорених радова.
Наплату уговрне казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Добављача, умањењем рачуна.
Завршне одредбе
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овом
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА
_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
ДИРЕКТОР
М.Sc Mирослав Копања

Датум потписивања
_______________

Датум потписивања
___________________
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Образац број 7
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ МЕНИЦЕ
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, потврђује да је примио
бланко, соло меницу без протеста издате од стране дужника- правног лица:
_________________________________________________________________
Меница из серије: ______________________
као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
мале вредности радови – конзерваторско- рестаураторски радови на обнови
споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави

Дужник- правно лице:
Седиште и адреса:
Порески индентификациони број:
Рачун:
Код банке:

У _________________
Датум: ________________

Меницу предао:
Дужник
_____________________
М.П.

Меницу примио:
Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад
_____________________________
М.П.
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Образац број 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку јавне набавке мале вредности- радова- конзерваторско- рестаураторски
радови на обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави
ред.број ЈНМВ 3/2014

Понуђач: _____________________________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду,
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

____________________________
потпис понуђача
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Образац број 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач: _____________________________________________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку јавне
набавке мале вредности радова- конзерваторско- рестаураторски радови на обнови споменика
стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави , ред.број ЈНМВ 3/2014

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

М.П.
____________________________
потпис понуђача
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ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

Образац број 10

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник
предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад
Седиште и адреса: Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 22/I
Матични број: 08157863
Порески број: 100713383
Текући рачун: 840-520668-18

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични
дужник поднео у поступку јавне набавке радова- конзерваторско- рестаураторски радови на
обнови споменика стрељаним родољубима 1914. године, на Петроварадинској тврђави број ЈНМВ
3/2014.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично овлашћење на износ од ________________________________________
(словима: ________________________________________________________________________)
што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
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Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

У______________
Датум издавања
овлашћења:
_______________
М.П. ________________________
Потпис овлашћеног лица
меничног дужника
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