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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке, 01-број: 2262/1 од 24. новембра 2017. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку, 01-број: 2262/2 од 24. новембра 2017. године, припремљена је
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ПОСТАВЉАЊЕ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈАЧА ОЛУКА
НА ЗГРАДИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ 47/2017
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I ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Општи подаци о јавној набавци
Назив, адреса интернет страница Наручиоца: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Адреса Наручиоца: Булевар краља Александра 67, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.ius.bg.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова-постављање и уградња електричних грејача олука на згради
Правног факултета у Београду.
Ознака из општег речника: електрична опрема и апарати - 31600000.
4.Право на учешће
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
5.Начин припремања понуде
Понуда се припрема у складу са позивом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и
конкурсном документацијом.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и са
интернет странице Наручиоца (www.ius.bg.ac.rs).
7. Начин и место подношења понуде
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу:
Универзитет у Београду - Правни факултет, Београд, Булевар краља Александра 67, I спрат, Архива.
Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВАПОСТАВЉАЊЕ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈАЧА ОЛУКА, БРОЈ ЈН 47/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ", а на полеђини назив и адресу понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
Наручиоца до назначеног датума и часа.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда ће се сматрати благовременом, ако је примљена и оверена заводним печатом Наручиоца у
року за подношење понуда, закључно са даном 11. децембром 2017. године, до 12,00 часова.
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Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда. Наручилац
ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену неблаговремено поднету
понуду.
8. Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума "Најнижа понуђена цена".
9. Отварање понуда
Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 11. децембра 2017. године са
почетком у 12,30 часова на Правном факултету, Београд, Булевар краља Александра 67, спрат I, Сала за
седнице.
Представници понуђача који ће бити присутни, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда,
комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
10.Оквирни рок за доношење одлуке
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
11.Контакт
Особа за контакт: Биљана Живановић Ступар, и-мејл: bilja@ius.bg.ac.rs.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
За извођење система за грејање олука на Правном факултету Универзитета у Београду

R.B.

Opis

Jedinica
Količina
mere

Cena
materijalа

Cena radа
(bez PDV)

Ukupno
(bez PDV)

(bez PDV)
I
1

II

III

IV

Čišćenje postojećih horizontala i vertikala Ø160mm i
odvoz otpada na deponiju.

m1

320

m1

120

m1

650

m1

80

m1

200

Nabavka materijala, izrada i ugradnja olučnih
horizontala od pocinkovanog plastificiranog lima
d=0,7mm u boji postojećih oluka sa zamenom držača
oluka, potrebnom demontažom krovnog pokrivača i
2 vraćanjem istog u prvobitno stanje. U cenu uračunati
i demontažu dotrajalih olučnih horizontala koje se
delimično menjaju, kao i potrebnu radnu skelu za
bezbedno izvoĎenje radova na visini h=17m

Nabavka materijala, isporuka grejnog kabla snage
25w/m1 230V. Pozicija obuhvata grejni kabl sa
hladnim krajem 6m1, žabice, sajle za nošenje i
3
montažu sa upotrebom alpinističke opreme i
obučenih ljudi ili izradu odgovarajuće skele.
ProizvoĎač grejnog kabla "Hemstedt" Nemačka ili sl.

4

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije
kablom N2XHJ 5x6mm2 za napajanje elektro
ormara, grejača oluka. Trasa kabla je od potkrovlja
do podruma objekta sa probijanjem betonsko
armiranih ploča, šlicovanjem zidova, otvaranjem
prodora u gips spuštenom plafonu i ponovnog
vraćanja u prvobitno stanje sa svim vidovima
popravke zidova i plafona. Kabl postaviti u HF
rebrasto crevo.

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
5 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 5x2.5mm2

V

VI

VII= (V+VI)* IV
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Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
6 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 3x2.5mm2

m1

170

m1

90

pauš

1

kom

4

10

Nabavka materijala, isporuka i ugradnja senzora
temperature nadgradnog, kućište IP64 opsega od 20oC do +70oC Postavljanje senzora obavljati uz
upotrebu alpinističke opreme i obučenih ljudi.

kom

4

11

Nabavka materijala, isporuka i ugradnja nadgradne
kutije 100mm x 100mm IP64 OBO, montaža i
povezivanje obavljati uz upotrebu alpinističke
opreme i obučenih ljudi.

kom

8

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
7 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 3x1.5mm2
Nabavka materijala, isporuka opreme, izrada elektro
ormara automatike prema unapred uraĎenom
8 projektu, šemiranje, povezivanje i puštanje u rad.
Ormar mora biti opremljen odgovarajućim šemama.
* zaštitni ureĎaji diferencijalne struje
* grebenasti prekidač
* automatski osigurači
* instalacioni kontaktori
* kontroler za upravljanje grejnim kablovima
* sitan ne specificirani materijal i oprema
Nabavka materijala, isporuka, montaža senzora vlage
olučnog, prema unapred uraĎenom projektu i
9
položajima postavljanja. Postavljanje senzora
obavljati uz upotrebu alpinističke opreme i obučenih
ljudi.
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Nabavka materijala, dodavanje novog izvoda za
priključak kabla N2XHJ 5x6mm2 u prostoru
niskonaponskog trafo bloka za priključak napojnog
12
kabla elektro ormana automatike grejača oluka.
Pozicija obuhvata materijal i opremu, potrebno
šemiranje.

pauš

1

Komplet povezivanje i merenje celokupne instalacije
i izdavanje atesta o ispravnosti iste. Merenje otpora
13
uzemljenja, merenje otpora izolacije, merenje otpora
petlje i struje kvara.

pauš

1

Izrada projekta izvedenog stanja sistema
automatskog otopavljanjaolučnih horizontala i
vertikala. Projektom obuhvatiti komplet specifikaciju
14
opreme i dužine grejnih kablova sa potrebnom
automatikom i presecima napojnih kabloviva,
komplet overeno i izvedeno kod atestiranog
elektroinženjera.

pauš

1

SVEGA bez PDV-a:
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Обавезни услови дефинисани чланом 75. Закона:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
2.Додатни услови дефинисани чланом 76. Закона, и то:
1) Кадровски капацитет:
- Да понуђач има најмање шест лица у радном односу која раде на пословима који су у
непосредној вези са предметном набавком, а од тога обавезно:
- најмање 4 радника електро струке;
- најмање 1 лице за обављање послова безбедности и здравља на раду;
- најмање 1 дипл. инжењер са важећом лиценцом 450.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних под редним
бројем 1, 2, 3 и 4, као и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених под
редним бројем 1, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ,којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају, понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача,потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
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мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У
понуди треба да буде достављен, као саставни део заједничке понуде, потписан и оверен споразум,
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи: 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем, и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико Наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова),
понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване
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криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: Потписана и оверена Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне
документације
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Кадровски капацитет:
- Да понуђач има најмање шест лица у радном односу која раде на пословима који су у непосредној вези
са предметном набавком, а од тога обавезно:
- најмање 4 радника електро струке;
Доказ: М образац, диплома, уверење да су оспособљени за безбедан и здрав рад на висини;
- најмање 1 лице за обављање послова безбедности и здравља на раду;
Доказ: М образац, уверење о положеном стручном испиту;
- најмање 1 дипл. инжењер са важећом лиценцом 450;
Доказ: М образац, копија лиценце, потврда о важности лиценце.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
морадаиспуњаваобавезнеусловеиз члана75.став1. тач. 1) до4) Закона. Додатне услове понуђач и
подизвођач могу да испуњавају заједно, с тим што проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу не може бити већи од 50% укупне вредности набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. Став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У понуди треба бити
достављен и чини саставнидео заједничке понуде потписани оверен споразум понуђача којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, 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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа
и да наведе који су то докази. Понуђач којије уписан уРегистар понуђача, у складу са чланом 78. Закона,
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. ст. 1.
тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач који је у складу са чланом 78. став 3. Закона уписан у Регистар понуђача, може као доказ
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доставити Решење АПР-а о
усвајању регистрационе пријаве уписа понуђача. Исто може учинити понуђач за свог подизвођача,
односно сваки понуђач из групе понуђача. Уколико претрагом података из Регистра понуђача, Наручилац
утврди брисање привредног субјекта из Регистра, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који су уписани у регистар који води Агенција за привредне регистре, не морају да доставе
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
После отварања понуда, Наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописаниначин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок и исти рок завршетка радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН,
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН,
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Изјава о достављању менице за добро извршење посла (Образац 6).
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова на постављању и уградњи
електричних грејача олука на згради Правног факултета у Београду, ЈН број 47/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
атични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на постављању и уградњи електричних грејача олука на
згради Правног факултета у Београд
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити одбијена.

R.B.

Opis

Jedinica
Količina
mere

Cena
materijalа

Cena radа
(bez PDV)

Ukupno
(bez
PDV)

(bez PDV)
I
1

II

III

IV

Čišćenje postojećih horizontala i vertikala Ø160mm i
odvoz otpada na deponiju.

m1

320

m1

120

m1

650

m1

80

m1

200

Nabavka materijala, izrada i ugradnja olučnih
horizontala od pocinkovanog plastificiranog lima
d=0,7mm u boji postojećih oluka sa zamenom držača
oluka, potrebnom demontažom krovnog pokrivača i
2 vraćanjem istog u prvobitno stanje. U cenu uračunati
i demontažu dotrajalih olučnih horizontala koje se
delimično menjaju, kao i potrebnu radnu skelu za
bezbedno izvoĎenje radova na visini h=17m

Nabavka materijala, isporuka grejnog kabla snage
25w/m1 230V. Pozicija obuhvata grejni kabl sa
hladnim krajem 6m1, žabice, sajle za nošenje i
montažu sa upotrebom alpinističke opreme i
3
obučenih ljudi ili izradu odgovarajuće skele.
ProizvoĎač grejnog kabla "Hemstedt" Nemačka ili sl.

4

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije
kablom N2XHJ 5x6mm2 za napajanje elektro
ormara, grejača oluka. Trasa kabla je od potkrovlja
do podruma objekta sa probijanjem betonsko
armiranih ploča, šlicovanjem zidova, otvaranjem
prodora u gips spuštenom plafonu i ponovnog
vraćanja u prvobitno stanje sa svim vidovima
popravke zidova i plafona. Kabl postaviti u HF
rebrasto crevo.

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
5 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 5x2.5mm2

V

VI

VII= (V+VI)* IV
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Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
6 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 3x2.5mm2

m1

170

m1

90

pauš

1

kom

4

10

Nabavka materijala, isporuka i ugradnja senzora
temperature nadgradnog, kućište IP64 opsega od 20oC do +70oC Postavljanje senzora obavljati uz
upotrebu alpinističke opreme i obučenih ljudi.

kom

4

11

Nabavka materijala, isporuka i ugradnja nadgradne
kutije 100mm x 100mm IP64 OBO, montaža i
povezivanje obavljati uz upotrebu alpinističke
opreme i obučenih ljudi.

kom

8

Nabavka materijala, izvoĎenje elektro instalacije za
grejne kablove, voĎenje od elektro ormara
automatike do razvodnih kutija grejača, delom po
7 krovu, delom po parapetu i fasadi kroz instalacione
cevi s obujmicama i obavezno korišćenje alpinističke
opreme i obučenih ljudi. Kabl PP00-Y 3x1.5mm2
Nabavka materijala, isporuka opreme, izrada elektro
ormara automatike prema unapred uraĎenom
8 projektu, šemiranje, povezivanje i puštanje u rad.
Ormar mora biti opremljen odgovarajućim šemama.
* zaštitni ureĎaji diferencijalne struje
* grebenasti prekidač
* automatski osigurači
* instalacioni kontaktori
* kontroler za upravljanje grejnim kablovima
* sitan ne specificirani materijal i oprema
Nabavka materijala, isporuka, montaža senzora vlage
olučnog, prema unapred uraĎenom projektu i
9
položajima postavljanja. Postavljanje senzora
obavljati uz upotrebu alpinističke opreme i obučenih
ljudi.
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Nabavka materijala, dodavanje novog izvoda za
priključak kabla N2XHJ 5x6mm2 u prostoru
niskonaponskog trafo bloka za priključak napojnog
12
kabla elektro ormana automatike grejača oluka.
Pozicija obuhvata materijal i opremu, potrebno
šemiranje.

pauš

1

Komplet povezivanje i merenje celokupne instalacije
i izdavanje atesta o ispravnosti iste. Merenje otpora
13
uzemljenja, merenje otpora izolacije, merenje otpora
petlje i struje kvara.

pauš

1

Izrada projekta izvedenog stanja sistema
automatskog otopavljanjaolučnih horizontala i
vertikala. Projektom obuhvatiti komplet specifikaciju
14
opreme i dužine grejnih kablova sa potrebnom
automatikom i presecima napojnih kabloviva,
komplet overeno i izvedeno kod atestiranog
elektroinženjera.

pauš

1

Укупна цена радова, без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена радова, са ПДВ-ом
Рок завршетка радова (не дужи од 30 дана)

____ календарских дана од дана увођења у посао

Гарантни рок у трајању од ________ година

_______године од дана примопредаје радова

Место извођења радова

Правни факултет у Београду, Булевар краља Александра 67

Начин и услови плаћања
(не краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)
Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

По завршетку радова, у року од _______ дана по пријему фактуре код
Наручиоца
_______(словима:_______________________) дана од дана отварања
понуда

Датум ______________________

Понуђач
М.П.

Место _______________________

_________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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(Образац 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(Образац 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
радова на постављању и уградњи електричних грејача олука, број 47/2017, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(Образац 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке радова на постављању и уградњи електричних грејача олука, број 47/2017, испуњава све услове из
чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
1) Кадровски капацитет:
- Да понуђач има најмање шест лица у радном односу која раде на пословима који су у
непосредној вези са предметном набавком, а од тога обавезно:
- најмање 4 радника електро струке;
- најмање 1 лице за обављање послова безбедности и здравља на раду;
- најмање 1 дипл. инжењер са важећом лиценцом 450.
Место: ______________________
Датум: ______________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(Образац 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку
јавне набавке радова на постављању и уградњи електричних грејача олука, број 47/2017, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).

Место: ____________________
Датум: ____________________

Подизвођач:
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Универзитет у Београду - Правни факултет
Јавна набавка број 47/2017, постављање и уградња електричних грејача олука

Страна 23 од 37

(Образац 6)
ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач)
___________________________________________________________________
Адреса седишта, број поште и место____________________________________
Матични број:____________________________________
ПИБ:____________________________________________
Текући рачун:____________________________________
Код банке________________________________________
На име гаранције уредног извршавања уговорних обавеза према Правном факултету Универзитета у
Београду (у даљем тексту: Правни факултет), по основу Уговора, 01-број:___________од
___________2017. године (попуњава наручилац) о набавци радова на постављању и уградњи
електричних грејача олука на згради Правног факултета Универзитета у Београду, а који је Понуђач
закључио са Правним факултетом, у прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу
бр.______________________________.
Овом изјавом овлашћујемо Правни факултет да меницу из претходног става ове изјаве може попунити
ради наплате својих доспелих потраживања у складу са одредбама Уговора, уписом износа који одговара
висини од 10% укупне вредности уговора, без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално
износи __________________ динара, (попуњава Наручилац након избора најповољнијег понуђача),
као менице „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“ и уписом датума издавања менице на дан њеног
попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама Правног факултета и овако попуњену
меницу активирати ради њене наплате у случајевима предвиђеним уговором.
Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са
картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне банке Понуђача, не старијом од три
месеца од дана пријема позива, уз доказ о регистрацији менице, прилаже уз ову изјаву.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
Меницу и меничну изјаву доставља само изабрани понуђач при потписивању уговора, с тим што се уз
меницу доставља и доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа оверен од стране
пословне банке, с тим да овера не може бити старија од три месеца.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана ___________ године, између:
Правног факултета Универзитета у Београду са седиштем у Београду, улица Булевар краља
Александра број 67, порески идентификациони број: 101729152, матични број: 7032579, кога заступа
проф. др Сима Аврамовић, декан (у даљем тексту: Наручилац)
и
.............................................................................................................., са седиштем у ..............................., улица
.....................................................................................број.........,
порески
идентификациони
број
..................................... , матични број...................................................., број рачуна: ...............................
Назив банке: .................................................., Телефон: ......................................, Телефакс: .............................
кога заступа ............................................................................. (у даљем тексту: Извођач).

(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће
бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.)
Уговорне стране сагласно констатују:







да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број 47/2017, чији је предмет
набавка радова на постављању и уградњи електричних грејача олука на згради Правног
факултета Универзитета у Београду, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка, 01-број: 2262/1
од 24. новембра 2017. године;
да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде),
која у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, налази се
у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор за
набавку радова (попуњава Наручилац);
да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
да ће Извођач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на постављању и уградњи електричних грејача олука на згради
Правног факултета Универзитета у Београду, које је детаљно дефинисано у техничкој спецификацији из
конкурсне документације, која је саставни део усвојене понуде за јавну набавку број 47/2017.
Техничка спецификација из претходног става и усвојена понуда саставни су део овог уговора.
(спецификација ће бити преузета из понуде)
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ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. овог уговора износи
____________________________(словима:______________________),
без
ПДВ-а,
односно
___________________________ (словима: _______________________), са ПДВ-ом (попуњава
Наручилац), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача, број:________ од
_____________________године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
Осим вредности рада и материјала неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне
трошкове Извођача.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора, врши по завршетку
радова, у року од ______ дана од дана завођења код Наручиоца испостављене фактуре од стране Извођача,
на текући рачун Извођача, број:_______________________ који се води код ______________________
банке.
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _______ календарских дана,
рачунајући од дана увођења у посао, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном када је
Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту Наручиоца.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, Извођач
подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека
коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писани
споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед и пријем, а што
констатује овлашћено лице Наручиоца.
Надзор над извршеним радовима вршиће овлашћено лице Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан кашњења, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
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Ако Наручилац због кашњења у извођењу и предаји изведених радова претрпи штету која је већа од
износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Наручилац доказује постојање и износ штете.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима,
техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова, изведене радове преда Наручиоцу.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођеч се обавезује да обезбеди радну снагу,
материјал, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова.
Извођач се обавезује да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту послова и у уговореном року, да се придржава мера заштитет на раду, да омогући вршење
надзора на објекту, да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора
и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поново
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, да по завршеним радовима одмах
обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем да гарантује квалитет
изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у
гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива
од стране Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и 3.
овог уговора.
Наручила се обавезује да уведе Извођача у посао тако да му обезбеди несметан прилаз згради Правног
факултета.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Извођач је дужан да приликом закључења уговора преда Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу
за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену печатом, са
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са роком
важности 30 дана дужим од истека рока важности уговора, у износу од 10 % од вредности уговора, без
ПДВ-а.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету (
"Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и
139/2014 - др. закон).
Након истека рока важења уговора и рока трајања менице, Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Извођача.
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ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА РАДОВА
Члан 9.
Извођач гарантује да ће предметне радове вршити стручно, квалитетно и у складу са правилима струке,
техничким стандардима и прописима који важе за овакву врсту радова.
Уколико Наручилац претрпи штету због нестручно или неквалитетно извршених радова, Извођач је дужан
да Наручиоцу надокнади у потпуности штету коју претрпи у складу са позитивним прописима о накнади
штете, а Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, без отказног рока.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи --------- године, рачунајући од дана примопредаје радова. За
уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора записнички
преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.
Члан 11.
Извођач је дужан да током гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све
недостатке који се односе на уговорени кавлитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који
нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго
правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у
гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале
поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи
накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и стандардима.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким
прописима,, забрањује његову употребу. У случају спора, меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета
опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има
право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе радове у складу са техничком спецификацијом и
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уговорним одредбама.Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је
дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи
вишкове радова.
Члан 14.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца да изведе хитне непредвиђене радове, уколико је
њихово извођење нужно.
Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана о томе обавести Наручиоца.
Наручила може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о
чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 15.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Фактички обављени накнадни радови без закљученог уговора, правно су неважећи.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 16.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Грешке односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом предаје радова,
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет
дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручила има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
Уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 дана, као и ако Извођач не изводи радове у
складу са Техничком спецификацијом, усвојеном понудом и одредбама овог уговора или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту послова и квалитету
наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама Наручиоца;
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У случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију,
Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира
гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у овом случају обавезан да надокнади Наручиоцу
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком
од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе, односно набавка и извођење радова који су предмет овог
Уговора, а које доспевају у наредној буџетској години, бити реализоване највише до износа средстава која
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 20.
За све што овим уговором није регулисано, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и
одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 21.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају евентуалног спора, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 22.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за Наручиоца, а 2 (два)
за Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ

__________________________________

НАРУЧИЛАЦ

___________________________________
Проф. др Сима Аврамовић, декан

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту
предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. Наручилац
задржава право измене елемената модела овог Уговора у зависности од изабране понуде, а понуђач
потписивањем модела уговора то прихвата.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Правни факултет Универзитета у Београду, ул. Булевар краља
Александра 67, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на постављању и уградњи
електричних грејача олука на згради Правног факултета Универзитета у Београду, ЈН број 47/2017
– не отварати”, а на полеђини назив и адресу понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
Наручиоца до назначеног датума и часа.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
11. децембра 2017. године, до 12,00 часова.
Отварање понуда биће обављено на Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67,
Београд, у Сали за седнице на првом спрату, дана 11. децембра 2017. године у 12,30 сати.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:







Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН (Образац 4);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН (Образац 5);
Изјаву о обавези достављања менице за добро извршење посла (Образац 6).
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3.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора важити најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.
4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкојпонуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
5.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ћеизвршење набавке
делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може битивећи од 50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, радиутврђивања
испуњености тражених услова.
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимичноизвршење набавке
поверити подизвођачу, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен са понуђачем који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава,пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвиђача. Пре
доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори, уколико потраживање није
доспело.
Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и преманаручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду икоји ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи даобрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате
у конкурсној документацији.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
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и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде,
сагласно чл. 81. Закона.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћањa не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана испостављања уредног рачуна
и одговарајућег документа којим је потврђено извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
7.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни период се рачуна од дана примопредаје радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова Наручиоцу.
7.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
7.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8. ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без ПДВ-а.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Јединична
цена је фиксна за уговорени период.
Jeдинична цена се може променити анексом уговора, након истека рока од шест месеци од дана
закључења уговора, у случају промена цена на тржишту, а на образложен захтев уговорне стране која
предлаже промену цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу сачланом 92. ЗЈН.
9.МЕСТО И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Место извођења радова је Правни факултет, Београд, улица Булевар краља Александра 67.
Понуђач је дужан да предметне радове изводи према динамици и количини које одређује Наручилац.
10. КВАЛИТЕТ
Радови који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и
испуњавати услове утврђене одговарајућим законима.
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11.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
12.ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок и исти рок завршетка радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
13. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
14. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Ова набавка није резервисана јавана набавка.
15. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона.
16. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи за коју партију и који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Београду - Правни
факултет, Београд, Булевар краља Александра 67, I спрат, Архива.,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова на постављању и уградњи електричних грејача олука
на згради Правног факултета Универзитета у Београду, ЈН бр. 47/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на постављању и уградњи електричних грејача олука
на згради Правног факултета Универзитета у Београду, ЈН бр. 47/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на постављању и уградњи електричних грејача олука
на згради Правног факултета Универзитета у Београду, ЈН бр. 47/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на постављању и уградњи електричних
грејача олука на згради Правног факултета Универзитета у Београду – ЈН бр. 47/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
17. ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
18. 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, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталујавних набавки
и на својој интернет страници.
Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - Правни факултет, Београд,
Булевар краља Александра 67 или електронском поштом на адресу: bilja@ius.bg.ac.rs. Тражење додатних
информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
19. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља нарасполагање,
укључујући и њихове подизвођаче.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве, дужно је да их чува и штити, без обзира на
степенте поверљивости.
20. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
20.1. Изјава о обавези достављања менице за добро извршење посла
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњену, потписану и оверену печатом понуђача Изјаву о обавези
достављања менице за добро извршење посла.
20.2. Оригинал сопствена бланко меницу за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора, преда Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану
и оверену печатом, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице, са роком важности 30 дана дужим од истека рока важности уговора, у износу од 10 % од
вредности уговора, без ПДВ-а.
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У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму
одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету (
"Сл.лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл.гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006-др.закон и 31/2011).
Након истека рока важења уговора и рока трајања менице, Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Понуђача.
21. УПОЗОРЕЊЕ
Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор одређене понуде.
Од избора понуде до почетка важења уговора, Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би имале
за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.
22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатнаобјашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понудуодбити као
неприхватљиву.
23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да угорњем десном углу
садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понудикоји су посебним
прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и другиподаци из понуде
који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача иподатке о
поднетим понудама до отварања понуда.
24.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на имејл:
bilja@ius.bg.ac.rs или факсом на број 011/3221-299 (радно време од 7,30 до 15,30 часова), или
препорученом пошиљком са повратницом.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против свакерадње
наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношењепонуда или
конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у
складу са чланом 63. став 2. овог закона, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истекарока за подношење
понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим, уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права јепет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступкујавне набавке,
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о
јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)

да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)

број рачуна: 840-30678845-06;

(5)

шифру плаћања: 153 или 253;

(6)

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;

(7)

сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;

(8)

корисник: буџет Републике Србије;

(9)

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.
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2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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