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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12) и
члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/13 и 104/13)
припремљена је:
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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: www.zzskgns.rs
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда
Предмет јавне набавке: услуге
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 услуге санирања оштећења вајарског дела,
скулптуре Марине Олењине, јавног споменика
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 92312230 Услуге вајара
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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.

На основу насталих оштећења на споменику балерине Марине Олењине, треба обухватити следеће
оправке и надоградње:
1. повратак одломљеног левог стопала на његово место
2. рестаурација предела леве потколенице на 4 места од угњечења мермера челичним
предметом
3. рестаурација одломљене ивице плинте
1.Повратак одломљеног стопала подразумева следећи минимун радова:
- чишћење споја два раздвојена мермерна дела
- одређивање броја, дебљине и дужине анкера од нерђајућих челичних шипки,
- правилно ибушење рупа, без последица на евентуална додатна оштећења, у пределу
садашње површине одлома потколенице, као и преосталог дела стопала,
- стављање посебног двокомпонентног лепка у забушене рупе, у стању „желеа“, стављање
анкера у лепком запуњене рупе, наношење истог лепка на додирне површине два
одломљена дела, спајање истих и намештање стезника на пределу колена и врха стопала
ради бољег споја
- сачекати 24 сата да се лепак потпуно стегне
- наношење танког слоја на додирни спој два, сада већ састављена дела, и сачекати 24 сата да
се смеша стегне
- брушење ручно финим брусним папиром на ширем пределу споја, скидање политуре,
цаклине, на том делу
- враћање тј поновно наношење трослојне политуре
- завршена рестаурација отпорном бојом ради уједначеног визуелног идентитета споја
стопала и ноге
2.Рестаурација предела леве потколенице на угњеченим местима тзв „мртав камен“, подразумева
следеће радове:
- чишћење оштећених удубљења дијамантском брусном главом, од великим обртним
моментом, како не би дошло до додатних оштећења здравог мермера,
- обликовање малених мермерних“чепова“, који треба да стану у удубљења
- наношење двокомпонентног лепка на чепове и у удубљења на местима где је/ су удубљења
веома плитка, нанеће се мешавина лепка са фином мермерном прашином
- спајање чепова и удубљења, сачекати 24 сата да се лепак потпуно стегне
- фино брушење све до поравњања са основном површином, поновно полирање тих
површина
- ретуширање ивичних ободних линија кружних спојева отпорном бојом ради уједначеног
визуелног идентитета потколенице
3.Рестаурација ивице плинте испод одломљеног стопала, приликом његовог пада, на исти начин
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о предмету и поступку јавне набавке који се спроводи:
Предмет јавне набавке је набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 2- услуге санирања оштећења вајарског дела,
скулптуре Марине Олењине, јавног споменика, а након прибављеног мишљењаУправа за јавне
набавке у акту број 404-02-3923/14 од 17.11.2014. године
Преговарачки поступак без објављивања позива се спроводи у складу са чланом 36. став 1.
тачка 2 Закона о јавним набавкама, односно из техничких односно уметничких разлога предмета
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, јер набавку може
извршити само одређени понуђач.
2. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:
Понуда мора бити састављена на српском језику.
3. Обавезна садржина понуде:
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1)Попуњен и потписан Образац понуде
2)Попуњен и потписан образац изјаве понуђача којом доказује испуњеност услова за учешће у
поступку
3)Образац структуре понуђене цене са упутством
4)Образац изјаве о независној понуди
5)Образац припреме трошкова понуде
4. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, хемијском оловком.
5. Начин измене, допуне или опозива понуде од стране понуђача:
Наручилац не дозвољава измене, допуне или опозив понуде од стране понуђача
6. Посебни захтеви Наручиоца у погледу траженог начина и услова плаћања,
евентуалних других околности од којих зависи исправност понуде:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Исплата се врши у року од 3 дана од дана добијања средстава из Буџета Града.
Захтев у погледу рока важења понуде
рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН)
7. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, у нето износу.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
8. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке у понуди који су означени као поверљиви,
односно посебним прописом утврђени као поверљиви. Сваки поверљиви податак се означава са
ознаком “Поверљиво” и обележава црвеном бојом, а испод ознаке “Поверљиво” треба да стоји
потпис овлашћеног лица понуђача.
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
9.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 2 (два) дана пре истека рока за
подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће
ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију и
објавити је на Порталу.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22/1, са напоменом ”Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације-ЈН ППБОПЗПП број 1/2014.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршиће се
на начин предвиђен чланом 20. Закона.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
10.Приликом састављања понуде понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
11. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
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.
12.По отварању понуда преговараће се око следећих елемената уговора: цена. Поступак се
спроводи у једном кругу преговарања, у писаној форми, са понуђачем.
13.Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена.
14. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
заинтересовано лице односно пословно удружење у име наведених лица.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје
наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права
се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
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права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на
Порталу управе, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 1. и 2. Закона о
јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број
97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије)
15. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. став 7. ЗЈН
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. став 7. ЗЈН.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права
на предлог наручиоца не одлучи другачије.
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Образац број 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Име и презиме понуђача:__________________________________
Адреса_________________________________________________
Телефон:_______________________________________________
ЈМНГ:_________________________________________________
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у
потпуности испуњавам услове за учешће у преговарачком поступку без објављивања позива, а у
складу са чл 75. Закона о јавним набавкама, сходно члану 23. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,
и то следеће:
-да као понуђач нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нисам осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
- да ми није изречена мера забране обављања одређених послова;
- да сам измирио доспеле порезе, доприносе и да сам измирио обавезе по основу локалних јавних
прихода;
- да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне
својине.
Датум
______________________

Потпис
_______________________________
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Образац број 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Име и презиме понуђача:
Адреса понуђача:
Број понуде понуђача:
Телефон:
ЈМБГ:
Број текућег рачуна понуђача:
Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде

П О Н У Д А
Предмет јавне набавке: услуге санирања оштећења вајарског дела, скулптуре Марине Олењине,
јавног споменика у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Цена без ПДВ________________динара
Цена са ПДВ ________________динара

Начин плаћања: вирмански
Рок плаћања: по добијању средстава из Буџета Града
Рок извршења: по закључењу Уговора

Датум
______________________

Потпис
_______________________________
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Образац број 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Име и презиме понуђача:_____________________________
Адреса : ___________________________________________
Телефон: __________________________________________
ЈМБГ:_____________________________________________

Ред. Бр.

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УЛАЗЕ У УКУПНУ ЦЕНУ
УСЛУГА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
1.
Трошкови рестаурације и апликације одломљеног
стопала
2.
Трошкови запуњења оштећених рупа у пределу
колена
3.
Трошкови набавке специјалног двокомпонентног
лепка за камен ( желе лепак)
4.
Трошкови набавке специјалне боје за камен
У К У П Н О без ПДВ
У К У П Н О са ПДВ

Датум

Јединична цена (у
динарима)

Потпис

______________________

_______________________________

Упутство како да се попуни образац структуре цене:
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са
и без ПДВ-а, (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Сматраће се да је сачињен образац
структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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Образац број 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Име и презиме понуђача:______________________________
Адреса : ____________________________________________
Телефон: ___________________________________________
ЈМБГ:______________________________________________

Сходно члану 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12),
понуђач____________________________________________________:
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у предметној
набавци: услуге санирања оштећења вајарског дела, скулптуре Марине Олењине, јавног
споменика број ЈН ППБОПЗПП 1/2014 сам поднео понуду независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
______________________

Потпис
_______________________________
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Образац број 5

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
услуге санирања оштећења вајарског дела, скулптуре Марине Олењине, јавног споменика
број ЈН ППБОПЗПП 1/2014.

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

Датум
______________________

Потпис
_______________________________
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