РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
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ШИФРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Град Кикинда
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ

Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени радови на објектима
Градске управе и објектима у својини града
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 38/2019

Рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

29.03.2019. године до 10 часова
29.03.2019. године у 11.30 часова
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ШИФРА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број V-404-4/2019-38 и Решења о образовању комисије
за јавну набавку V-404-4/2019-38, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у јавна набавка мале вредности за јавну набавку радови
ЈН бр 38/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу
оквирног
споразума
и
појединачних
уговора/наруџбеница
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре понуђене ценe са упутством како
да се попуни

3

Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Модел оквирног споразума
Модел уговора

4
14
20
21
32
38
53
54
55
56
64
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ШИФРА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Кикинда
Адреса: Трг српских добровољаца
Интернет страница :http://www.kikinda.org.rs/
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а са циљем закључења оквирног
споразума.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 38/2019 је набавка радова- Текуће одржавање ,хитне интервенције и
непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у својини града
Ознака из општег речника набавке: 45400000-завршни грађевински радови .
45300000 -Радови на грађевинским инсталацијама
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јелена Бајић Иветић или Одсек за јавне набавке
Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@kikinda.org.rs
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ШИФРА

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ.

Спецификација

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – Текуће одржавање, хитне интервенције и непредвиђени радови на
објектима Градске управе и објектима у својини града
** НАПОМЕНА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕРА: Све јединичне цене треба да садрже
трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања
квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима или на начин како је описано
у предмеру). Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким
пописима обавеза су извођача и не плаћају се посебно, нити се наводе - подразумевају се. Сви радови се морају
извести у складу са важећим нормативима, стандардима и пројектом захтеваним квалитетом за ту врсту радова. Пре
почетка радова обавезно све мере проверити на лицу места. Обрачун радова се изводи по стварно утврђеним
количинама. Након извршених свих радова градилиште почистити.
1. ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
РЕД.
БР..

ОПИС РАДОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

I РУШЕЊЕ
НАПОМЕНА: У свим позицијама у цену урачунати одвоз шута на депонију удаљену
до 5km

1.

Пажљиво обијање подклобученог, испуцалог и
влажног продужног малтера са зида до опеке,
кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а
површину опека очистити челичним четкама.
Обрачун по m² обијеног зида
фасадни зид

m²

1.00

унутрашњи зид

m²

1.00
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3.
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Пажљива
демонтажа
лепљених
зидних
керамичких плочица са зида, заједно са
малтером, кламфама очистити спојнице до
дубине 2 cm, а површину опека очистити
челичним четкама.
Обрачун по m² обијеног зида

ШИФРА

m²

1.00

m´
m´
m´

1.00
1.00
1.00

m´
m´

1.00
1.00

m´
m´

1.00
1.00

ком
ком
ком
ком
ком

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

m²

1.00

Штемовање и шлицовање
зида од опеке
омалтерисаног продужним малтером , за пролаз
нових или демонтажу стaрих ПВЦ цеви и електро
каблова
Обрачун по m´ шлица.

4.

5.

Φ1/2"
Φ60 mm
шлиц за електро каблове (3 x 3 cm)
Штемовање зида од опеке, омалтерисаног и
обложеног керамичким плочицама у лепку, за
пролаз ПВЦ цеви
Обрачун по m´ шлица.
Φ110mm
Φ60 mm
Штемовање пода од набијеног бетона d=10cm,
обложеног керамичким плочицама за пролаз
канализационих ПВЦ цеви.
Обрачун по m´ пролаза.
Φ1/2"
Φ60 mm

6.

Демонтажа санитарија. Демонтажу извести
пажљиво и одложити на безбедно место.
Обрачун по комаду
WC шоља
умиваоник
писоар
водокотлић
славина

7.

Пажљиво рушење подне облоге од паркет даскипаркета, постављеног у лепку, са припадајућим
угаоним лајснама
Обрачун по m² пода

8.

Демонтажа и поновна монтажа
радијатора ради кречења зидова.

ливених
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Обрачун по комаду
Демонтажа дрвених једнокрилних врата заједно
са штоком.
Обрачун по комаду

ком

1.00

Дим. 80 х 200 cm

ком

1.00

Дим. 70 х 200 cm

ком

1.00

m´

1.00

m´

1.00

m´

1.00

ком

1.00

m³

1.00

m²

1.00

h

1.00

m³

1.00

10.

Демонтажа водоводних цеви (свих пречникa) за
хоризонтални и вертикални развод са свим
одговарајућим фитинзима и вентилима.

11.

Обрачун по m´ цеви.
Демонтажа канализационих цеви (свих пречник)
за хоризонтални и вертикални развод са свим
одговарајућим фитинзима и вентилима.
Обрачун по m´ цеви.

12.

Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука
од поцинкованог лима.
Обрачун по m´ олука.

13.

Демонтажа
лима.

водосакупљача

од

поцинкованог

Обрачун по комаду
14.

Пажљиво рушење бетонског пода дебљине d=10
cm
Обрачун по m³ пода

15.

Скидање пода од таписона, виназа, винфлекса,
линолеума, гуме са скидањем лепка и осталих
слојева до здраве подлоге. Под заједно са лајсном
скинути и упаковати.
Обрачун по m² пода

16.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

Ручни ископ земље треће категорије испод коте
пода ради детекције квара и отклањања истог на
канализационим инсталацијама са затрпавањем и
одвозом вишка земљ на депонију удаљену до 6
km.
Обрачун по m³ збијене земље
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Набавка и разастирање слоја песка око
постављених цеви испод коте пода са ручним
набијањем.
Обрачун по m³ набијеног песка

ШИФРА

m³

1.00

h

1.00

Ненормирани радови
Обрачун по сату

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
1.

Набавка потребног материјала уградња арматуре
и бетонирање подова у просторијама d=10cm
МБ30. У цену не улази арматура.
Обрачун по m² бетонског елемента.

2.

1.00

m²

1.00

кг

1.00

ком

1.00

h

1.00

m²

1.00

m`

1.00

Набавка потребног материјала и бетонирање
подова набијеним бетоном у просторијама
d=10cm МБ20.
Обрачун по m² бетонског елемента.

3.

m²

Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре у
свему
према
статичком
прорачуну
и
спецификацији арматуре и техничким прописима
за бетонски челик
Обрачун по kg уграђеног челика
ГА 240/360
МА ЧБМ 500/560

4.

Ненормирани радови
Обрачун по сату
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала и малтерисање
зидова након скидања плочица, обијање
цементног малтера и крпљење шлицева,
цементним малтером дебљине слоја 1,5 до 2 cm,
уз претходну припрему подлоге.
Обрачун по m² омалтерисаног зида.

2.

Набавка потребног материјала и зидарска обрада
отвора врата, шпaлeтни, продужним малтером у
ширини зида 10-20 cm, након демонтаже и
уградње нових врата .
Обрачун по m` шпалетни
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Набавка потребног материјала и израда
пердашене цементне кошуљице дебљине 3 cm,
преко очишћене и опране подлоге. Кошуљицу
справити у размери 1 : 3 и горњу површину равно
испердашити и неговати док не очврсне.
Обрачун по m² кошуљице.

4.

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

d= 25 cm

m²

1.00

d= 38 cm

m²

1.00

Φ1/2"

m´

1.00

Φ60 mm

m´

1.00

шлиц за електро каблове (3 x 3 cm)

m´

1.00

h

1.00

m²

1.00

Набавка потребног материјала и малтерисање
спољашњих зидова продужним малтером 1:3:9 у
два слоја укупне дебљине d=2cm,. Бетонске
делове испрскати цементним млеком.
Обрачун по m² омалтерисаног зида.

5.

Набавка потребног материјала и зазиђивање
отвора у зиду дебљине d= 12 cm пуном опеком у
продужном малтеру.
Обрачун по m² зазиданог дела зида

6.

Челична цеваста фасадна скела - израда за
извођење радова на фасади. Позиција обухвата
истовар из возила, монтажу, демонтажу,
чишћење, нафтирање, слагање и утовар у возило.
У цену такође урачунати превоз.
Обрачун по m² ортогоналне пројекције.

7.

ШИФРА

Набавка потребног материјала и зазиђивање
отвора у зиду дебљине d= 25 и 38 cm пуном
опеком у продужном малтеру.
Обрачун по m³ зазиданог дела зида

8.

Набавка материјала и крпљење шлицева у
подовима, зидовима и плафонима након
постављања инсталација.
Обрачун по m´ шлица.

9.

Ненормирани радови
Обрачун по сату
V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1.

Набавка и замена постојећег фалцованог црепа.
Обрачун по m² кровне равни.
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Набавка и замена постојећег бибер црепа.
Обрачун по m² кровне равни.

3.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

1.00

m`

1.00

m`

1.00

h

1.00

h

1.00

m'

1.00

m'

1.00

ком

1.00

или

Обрачун по сату.
7.

m²

Набавка и замена слемењака у продужном
малтеру.
Обрачун по m` кровне равни.

6.

1.00

Прописно постављање слемељака на крову у суво
Обрачун по m` кровне равни.

5.

m²

Препокривање бибер црепа на крову са сечењем
црепа уз кровну лимарију. Скидање и
постављање црепа мора се вршити пажљиво. Део
крова који буде откривен мора истог дана бити и
покривен.
Обрачун по m² кровне равни.

4.

ШИФРА

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
висећег олука од поцинкованог лима d=0,55 mm
полукружног пресека развијене ширине 33 cm, у
свему као постојећи
Обрачун по m' уграђеног олука.

2.

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
олучне вертикале кружног пресека Φ100 mm од
поцинкованог лима d=0,55 mm, у свему као
постојећи
Обрачун по m' уграђене олучне верткале.

3.

4.

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
водосакупљача од поцинкованог лима, у свему
као постојећи.
Обрачун по комаду сакупљача.
Набавка материјала, израда и замена дела
оштећеног висећег олука који је израђен од
бакарног лима лима д=0,6мм
Обрачун по м
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RŠ~30cm
5.

м

1.00

h

1.00

h

1.00

ком

1.00

m²

1.00

h

1.00

h

1.00

плафон

m²

1.00

зидови

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

Обрачун по сату.
6.

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

1.

2.

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Поправка и ампасовање врата, прозора и плакара.
Обрачун по комаду поправљеног прозора или
врата.
Набавка материјала, израда и монтажа газишта
степеника, на дрвеном степеништу у тавану.
Дебљина даске 2,5 цм
Обрачун по m² монтираног газишта.

3.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

Обрачун по сату.
4.

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
VIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

ШИФРА

Набавка потребног материјала, глетовање и
малање унутрашњих зидова и плафона
полудисперзивном бојом у тону по жељи
инвеститора са свим радњама и предрадњама.
Обрачун по m² омаланог зида и плафона.

2.

Набавка потребног материјала, глетовање и
малање спољашњих зидова фасадном бојом у
тону по жељи инвеститора са свим радњама и
предрадњама.
Обрачун по m² омаланог зида.

3.

Стругање испуцалих делова зида и крпљење
грађевинским
лепком
са
претходним
постављањем мрежице по потреби.
Обрачун по m² зида.
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Набавка материјала, стругање старе уљане боје
са зидова и наношење нове уљане боје са
потребним предрадњама (стругање, чишћење,
импрегнација, китовање оштећења два пута,
глетовање, бојење уљаном бојом два пута).
Обојити у тону по избору инвеститора.
Обрачун по m² зида.

5.

9.

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

Набавка материјала и молерска изолација флека.
Лечење флека на зидовима и плафонима бојама
на бази акрилита. Површине са флекама
остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на
бази акрилита више пута
Обрачун по m² зида.

8.

1.00

Набавка материјала и глетовање фасаде глет
масом са санацијом пукотина. Све површине
ошистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити
санацију
пукотина
отварањем
пукотина, китовањем и лепљењем стаклене
мреже преко санираних пукотина. Фасаду
глетовати масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати, водити рачуна
да је глет маса на истој бази као боја за фаду
Обрачун по m² зида.

7.

m²

Набавка материјала и бојење гипс картонских
зидова и плафона. Главе шрафова или ексера
минизирати, површине натофити фирнајсом и
китовати фуге дисперзионим китом. Бојити
полудисперзивном бојом у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по m² зида.

6.

ШИФРА

Набавка материјала, скидање старе боје и бојење
радијатора бојом отпорном на топлоту. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским
и физичким средствима, на радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два
пута бојом отпорном на топлоту.
Обрачун по m² радијатора.
Набавка материјала, глетовање и бојење квентова
прозора и врата полудисперзијом два пута.
Глетовати и бојити у истом тону као постојећи .
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Обрачун по м1.
прозори, ширине 15-20 цм
10.

м1

m²

1.00

m²

1.00

h

1.00

m²

1.00

m²

1.00

h

1.00

h

1.00

m²

1.00

Набавка материјала и бојење старих пуних
дрвених врата плакара у тону по избору
инвеститора са свим потребним радњама и
предрадњама.
Обрачун по m² врата.

12.

1.00

Набавка материјала и бојење старих пуних
дрвених врата у тону по избору инвеститора са
свим потребним радњама и предрадњама.
Обрачун по m² врата.

11.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату
IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, израда пода од
подних керамичких плочица прве класе, по
избору инвеститора, по систему "фуга на фугу" у
цементном малтеру 1:3. У цену улазе израда
цементне кошуљицеи фуговање.
Обрачун по m² поплочаног пода.

2.

Набавка потребног материјала, облагање зидова
зидним керамичким плочицама прве класе, по
избору инвеститора, по систему "фуга на фугу" у
лепку. У цену улази фуговање.

3.

Обрачун по m² поплочаног пода.
Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата
Обрачун по сату.

4.

квара

или

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.

Набавка и постављање подне облоге од ламината,
клик систем, дебљине d= 8 mm, оптерећења 32 у
дезену по избору инвеститора, са припадајућим
угаоним лајснама. Преко постојеће подлоге
поставити филц и фолију.
Обрачун по m² пода.
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Хобловање и лакирање постојећих паркета
Обрачун по m² пода.

3.

m²

1.00

h

1.00

m2

1.00

m2

1.00

h

1.00

Φ15 mm

m´

1.00

Φ20 mm

m´

1.00

Φ25 mm

m´

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

Ненормирани радови
Обрачун по сату

1.

2.

3.

ШИФРА

XI РАЗНИ РАДОВИ
Справљање и наношење хидроизолационих
малтера Sika Top-Seal i Sikaelastik, по упутству
произвођача.
Обрачун по м2 обрађене површине.
Набавка коже, скидање постојећег тапацирунга
врата и израда и монтажа новог.
Обрачун по м2 замењеног тапацирунга.
Ненормирани радови
Обрачун по сату
XII ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1. ВОДОВОД

1.

Набавка и монтажа ПВЦ цеви за вертикалне и
хоризонталне
разводе
водоводне
мреже,
комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и
кукама.
Обрачун по m' постављених цеви.

2.

Израда продора кроз темељ од набијеног бетона,
дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

3.

Израда продора кроз зид и конструкцију од
набијеног бетона, дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

4.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата
Обрачун по сату.

квара

или
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ШИФРА

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

h

1.00

Φ 50mm

m'

1.00

Φ 75mm

m'

1.00

Φ 100mm

m'

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

h

1.00

ком

1.00

2. КАНАЛИЗАЦИЈА

1.

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви са
фазонским комадима, потребним материјалима и
песком око цеви. Код пролаза цеви кроз
конструкцију омогућити дилатирање . Код
вертикале поставити ревизију изнад пода. Цеви
се постављају испод подова у рову са падом у
слоју песка d=10cm и у зиду кроз формиране
жљебове са причвршћивањем кукама и
обујмицама.
Обрачун по m' постављених цеви.

2.

Израда продора кроз темељ од набијеног бетона,
дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

3.

Израда продора кроз зид и конструкцију од
набијеног бетона, дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

4.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

5.

Обрачун по сату.
Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
3. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1.

Набавка и монтажа керамичке WC шоље прве
класе са потребном дужином пластичне цеви
Φ5/4'', седиштем од пластике са гуменим
подметачима, високомонтираним водокотлићем и
пластичном кутијом за тоалет папир.
Обрачун по комаду уграђене WC шоље.
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Набавка и монтажа керамичког умиваоника прве
класе дим 500х420 mm са пластичним сифоном,
батеријом за топлу и хладну воду, посудом за
течни сапун и држачем папирних убруса.
Обрачун по комаду уграђеног умиваоника.

3.

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

монофазна са заштитним контактом

ком

1.00

трофазна "обична"

ком

1.00

ком

1.00

PP-Y3x1,5 mm2

m'

1.00

PP-Y3x2,5 mm2

m'

1.00

PP-Y5x2,5 mm2

m'

1.00

ком

1.00

пауш.

1.00

Набавка и монтажа огледала дим 80х80 cm, изнад
сваког умиваоника
Обрачун по комаду уграђеног огледала.

4.

Набавка и монтажа керамичког писоара прве
класе дим 355х580 mm са пластичним сифоном.
Обрачун по комаду уграђеног писоара.

5.

Набавка и монтажа електричног бојлера са
комплет припадајућим прибором запремине 80l.
Обрачун по комаду уграђеног bojlera.

6.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату
4 УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

1.

Набавка и уградња прикључница.
Обрачун по комаду уграђене прикључнице.

2.

Набавка и монтажа једнополног прекидача.
Поставља се на висини 1,5m од пода.
Обрачун по комаду уграђеног прекидача.

3.

Набавка и уградња каблова. Сви каблови се
постављају на зид у малтеру.
Обрачун по m' уграђеног кабла.

4.

Набавка и монтажа надградног LED панела дим.
120х30 cm, 48W/220V директно на плафон.
Обрачун по комаду уграђене плафоњере

5.

Други непредвиђени ситан материјал и радови.
Обрачун паушално
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Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

ПИБ: 100511495

квара

или

Обрачун по сату.
7.

ШИФРА

h

1.00

h

1.00

Т 3/4"

ком

1.00

Cu чеп 22

ком

1.00

Cu колено 22 жж

ком

1.00

Cu колено 22 мж

ком

1.00

МС прелаз 22-3/4"

ком

1.00

МС прелаз 22-3/4" сн

ком

1.00

редукција 3/4-1/2"

ком

1.00

h

1.00

h

1.00

h

1.00

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
5 УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА

1.

Набавка, демонтажа старих и монтажа нових
вентила .
Обрачун по комаду уграђеног вентила.

2.

Пуњење и пражњење система за грејање.
Обрачун по сату рада.

3.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

Обрачун по сату.
4.

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр

1.

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног
Да је регистрован код надлежног суда
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. Напомена: Понуђачи који су регистровани у
тач. 1) Закона);
регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе овај доказ, јер је јавно
доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.

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

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.
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животне средине, кривично дело
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1. тач. 2) Закона);
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Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог
криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
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Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања 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 (чл.
75. ст. 1. тач. 4) Закона);
3.

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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија Понуђач
је у обавези да достави уверења свих надлежних локалних
самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник
изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу
плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних
самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних
самоуправа представљају доказе на околност да понуђач
испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4)
ЗЈН.

Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

4.
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Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке

5.

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)

Изјава о поштовању прописа- образац бр. 5
Напомена:
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу
и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду
подноси група понуђача, ова изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Б) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
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2.

- камион сандучар – 1 ком
- лако доставно возило – 1 ком
- корпа за рад на висини – 2 ком. Од
тога једна за рад на висини од
минимално 20 метара
- мешалица за малтер – 50 литара
- пнеуматски чекић – Hilti или
одговарајући.
- пнеуматски чекић – Bosh или
одговарајући.
- лимарска машина – Apipong или
одговарајући
- циркулар
- електро алат - разно

ПИБ: 100511495

ШИФРА

ДОКАЗИ
1. Сви
понуђачи
достављају
фотокопију
важеће
очитане
саобраћајне дозволе, која садржи
податак о томе да је возило лако
теретно
2. Понуђач који није власник возила
поред саобраћајне дозволе доставља
и
доказ
о
правном
основу
коришћења возила (уговор о закупу,
уговор о лизингу возила, или сл.)

В)КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
Да на дан подношења понуде има
минимум 20 радно ангажованих
лица, уговором о раду или неком
другом врстом уговора у складу
са важећим Законом о раду од
којих најмање:
- 1 носилац лиценце 400, или 401
или 410 или 411 или 800, који ће
решењем бити именован за
одговорног извођача радова у
предметној јавној набавци.

За одговорног извођача радова
(мин.1) треба доставити фотокопију
лиценце, потврду о важењу лиценце,
фотокопију уговора о раду и МА
обрасца,
односно
уговор
о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
2.
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока важења оквирног
споразума.
За лица без лиценце (минумум 20)
која су оспособљена за извођење
наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
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ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока важења оквирног
споразума.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају
заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона доставља понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава
тражени услов.
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од
понуђача са којима ће закључити оквирни споразум, да доставе на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. 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.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
Закона, сходно чл. 78. Закона.
 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.
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 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
 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
прописани начин.
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IV ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА

Након спроведеног поступка мале вредности , наручилац ће закључити оквирни споразум са
највише 1 понуђачем чијe понуда буду оцењена као прихватљива.
Уколико две или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити закључен
са првим понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под "најнижом
понуђеном ценом" подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се добијају множењем
оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а.
У случају једнаких понуда применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“, за закључење оквирног
споразума као резервни елемент критеријума примениће се краћи рок извођења радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачима
који буду извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и
најкраћи рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум
додељује.
Оквирни споразум се закључује на период од једне године од дана потписивања оквирног
споразума.
Додела појединачних уговора:
Наручилац, на основу и у складу са одредбама закљученог оквирног споразума, закључује уговор о
јавној набавци са понуђачем са којим је закључен оквирни споразум, у случају настанка потребе за
закључењем уговора о јавној набавци.
Детаљан начин закључења појединачних уговора је описан у Моделу оквирног споразума.
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Уговор можe бити закључен и путем издавања Наруџбенице која садржи битне елементе уговора
(Модел Наруџбенице у Поглављу бр. XV).

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски
језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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: Град Кикинда,Трг српских добровољаца бр.12,Кикинда са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова- Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени
радови на објектима Градске управе и објектима у својини града
, ЈН 38/2019.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 29.03.2019.године до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно 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
и наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено, у складу са чланом 104. став 4 Закона.
Понуда мора да садржи:
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Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у делу конкурсне
документације „III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова“;
Образац понуде (поглавље VI - oбразац 1.) - попуњен, потписан и печатом оверен;
Образац структуре цене (поглавље VII - oбразац 2.) - попуњен, потписан и печатом оверен;
Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке
понуде;
Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX - oбразац 4.) - попуњен, потписан и
печатом оверен;
Модел оквирног споразума (поглавље XI) - попуњен, потписан и печатом оверен;
Модел уговора (поглавље XII) - попуњен, потписан и печатом оверен.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 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, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис
особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти
начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или
допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од
стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда,Трг српских
добровољаца бр.12,Кикинда са назнаком:
„Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна - понуде за јавну набавку радова- Текуће
одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени радови на објектима Градске управе и
објектима у својини града , ЈН 38/2019.- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења, нити да допуњује
своју понуду.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума
 члану групе који ће доставити тражена средства обезбеђења.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је најдуже до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун ће бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица наручиоца који потврђује да су добра испоручена.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача – извођача радова.
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9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 10 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје
истих.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.
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 своју понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди које се дају у реализацији оквирног споразума:
У понуди коју подноси у поступку доделе појединачног уговора (поновним отварањем
конкуренције међу добављачима), добављач може понудити исту или нижу цену од оне коју је дао у
понуди за закључење оквирног споразума, при чему под одређеним околностима понуђена цена
може бити и већа. Повећање цене може бити дозвољено само у случају да је од момента закључења
оквирног споразума до момента позива за подношење понуда за закључење појединалног уговора
прошло више од 120 дана, и да је дошло до промене потрошачких цена у Републици Србији,
односно промене Индекса потрошачких цена по СОIСОР . Повећање цене може бити максимално до
процентуалног (%) износа промене – повећања Индекса потрошачких цена,рачунајући од месеца
закључења оквирног споразума до месеца у коме је Наручилац доставио позив за подношење
понуде за појединачни уговор, а на основу базе података Републичког завода за статистику (РЗС)
www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС. Уколико истог нема у бази података за текући
месец, узима се у обзир последње објављени Индекс потрошачких цена. Ако добављачи у понуди
исказују нову јединичну цену, исту образлажу уз достављање валидних показатеља којима
доказују да је дошло до напред наведене промене Индекса потрошачких цена.
Промена цене у реализацији уговора о јавној набавци:
Јединична цена коју нуди добављач са којим је закључен појединачни уговор фиксна је за све
количине које ће се испоручивати по диспозицији наручиоца на основу појединачног уговора за
првих 365 дана од дана закључења појединачног уговора.
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Након наведеног периода, усклађивање (измена) цене може се дозволити уколико дође до промене
потрошачких цена у Републици Србији односно уколико дође до промене Индекса потрошачких
цена класификацији за групу и то за више од 5 % (рачунајући и тих 5%), а на основу базе података
РЗС www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС, рачунајући од месеца стицања услова. Базни
месец за усклађивање (обрачун измене) цене, биће месец у коме је потписан предметни
појединачни уговор а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на
месец у коме су стечени услови за промену цена тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих
промена Индекса потрошачких цена. Уколико истог нема у бази података за текући месец, узима се
у обзир последње објављени Индекс потрошачких цена. Захтев за усклађивање цене током
периода важења појединачног уговора, добављач доставља наручиоцу у писаној форми уз
образложење и уз достављање валидних показатеља којима доказује да је дошло до напред
наведене промене Индекса потрошачких цена. Промењене, повећане цене могу се примењивати
само на будуће испоруке, односно примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се
регулисати промена цена.
У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити добављача, с тим да ће се промењене
цене примењивати од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.
Корекција цена на захтев Добављача се неће признати за период за који је Добављач каснио у
извршењу уговорних обавеза.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну цену.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Количине наведене у обрасцу структуре цене су оквирне (за период од 1 године) и могу се
повећати односно смањити у складу са потребама Наручиоца, с тим да је максимални износ новца
који наручилац може потрошити у реализацији оквирног споразума износ процењене вредности и
тај износ ће бити наведен у оквирном споразуму.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, која мора бити евидентирана
у Регистру меница.
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним
износом од 202.854,20 динара што чини 10% од процењене вредности оквирног споразума без
ПДВ-а за 1 годину.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30
дана дужи од истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач:
- два пута узастопно не достави понуду по позиву наручиоца / одговор на позив наручиоца за
испоруку или
- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор када му је исти додељен у
складу са оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који наручилац и тај добављач
закључе по основу оквирног споразума.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail јаvne.nabavke@kikinda.org.rs или телефоном на број 0230/410-195 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр . 38/2019 Текуће одржавање,
хитне интервенције и непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у
својини града”.
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.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 31/75
ЈН 38/2019.......

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ПИБ: 100511495

ШИФРА

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес
за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом на адресу Град Кикинда, Трг српских
добровољаца бр.12,Кикинда , препоручено са повратницом, на e-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs, а
може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату
прописане таксе.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
После доношења одлуке о додели уговора, која ће бити донета у реализацији оквирног
споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. тачка 1) Закона захтев за заштиту
права поднет на одлуку о додели уговора/издавању наруџбенице не задржава даље активности
наручиоца, тј. наручилац може закључити уговор/издати наруџбеницу изабраном понуђачу и
поред уложеног захтева за заштиту права.
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, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара, као и да поступи у свему
сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе 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 - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa 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.
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.
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16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Оквирни споразум ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Након што наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни да у
року од три дана наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(Образац 1а.)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радови Текуће одржавање ,хитне
интервенције и непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у својини
града , бр38/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
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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.

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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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.

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:
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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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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ
ЦЕНА
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЦЕНА (динара без ПДВ-а)

ЦЕНА (динара са ПДВом)

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
- 45 дана од дана пријема исправног
рачуна
РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда

Плаћање у року од 45 дана од пријема
исправног рачуна

_____ дана од дана отварања понуда

Рок за извођење радова, (најдуже 10
радних дана од дана увођења извођача у
посао)

10 календарских дана од од дана
пријема појединачне поруџбине
Наручиоца
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок
важења понуде и рок испоруке сматраће се неприхватљивом.
Датум

Понуђач
М. П.
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_____________________________
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац 2а.)
РЕД.
БР..

ОПИС РАДОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

I РУШЕЊЕ
НАПОМЕНА: У свим позицијама у цену урачунати одвоз шута на депонију удаљену до 5km

1.

Пажљиво обијање подклобученог, испуцалог и
влажног продужног малтера са зида до опеке,
кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а
површину опека очистити челичним четкама.
Обрачун по m² обијеног зида

2.

3.

фасадни зид

m²

1.00

унутрашњи зид
Пажљива
демонтажа
лепљених
зидних
керамичких плочица са зида, заједно са
малтером, кламфама очистити спојнице до
дубине 2 cm, а површину опека очистити
челичним четкама.
Обрачун по m² обијеног зида

m²

1.00

m²

1.00

m´
m´
m´

1.00
1.00
1.00

m´
m´

1.00
1.00

Штемовање и шлицовање
зида од опеке
омалтерисаног продужним малтером , за пролаз
нових или демонтажу стaрих ПВЦ цеви и
електро каблова
Обрачун по m´ шлица.

4.

5.

Φ1/2"
Φ60 mm
шлиц за електро каблове (3 x 3 cm)
Штемовање зида од опеке, омалтерисаног и
обложеног керамичким плочицама у лепку, за
пролаз ПВЦ цеви
Обрачун по m´ шлица.
Φ110mm
Φ60 mm
Штемовање пода од набијеног бетона d=10cm,
обложеног керамичким плочицама за пролаз
канализационих ПВЦ цеви.
Обрачун по m´ пролаза.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 42/75
ЈН 38/2019.......

УКУПНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ПИБ: 100511495

Φ1/2"
Φ60 mm
6.

ШИФРА

m´
m´

1.00
1.00

ком
ком
ком
ком
ком

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

m²

1.00

ком

1.00

Дим. 80 х 200 cm

ком

1.00

Дим. 70 х 200 cm

ком

1.00

m´

1.00

m´

1.00

m´

1.00

ком

1.00

Демонтажа санитарија. Демонтажу извести
пажљиво и одложити на безбедно место.
Обрачун по комаду
WC шоља
умиваоник
писоар
водокотлић
славина

7.

Пажљиво рушење подне облоге од паркет даскипаркета, постављеног у лепку, са припадајућим
угаоним лајснама
Обрачун по m² пода

8.

9.

Демонтажа и поновна монтажа ливених
радијатора ради кречења зидова.
Обрачун по комаду
Демонтажа дрвених једнокрилних врата заједно
са штоком.
Обрачун по комаду

10.

Демонтажа водоводних цеви (свих пречникa) за
хоризонтални и вертикални развод са свим
одговарајућим фитинзима и вентилима.

11.

Обрачун по m´ цеви.
Демонтажа канализационих цеви (свих пречник)
за хоризонтални и вертикални развод са свим
одговарајућим фитинзима и вентилима.
Обрачун по m´ цеви.

12.

Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука
од поцинкованог лима.
Обрачун по m´ олука.

13.

Демонтажа
лима.

водосакупљача

од

поцинкованог

Обрачун по комаду
14.

Пажљиво рушење бетонског пода дебљине d=10
cm
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Обрачун по m³ пода

15.

m³

1.00

m²

1.00

h

1.00

Скидање пода од таписона, виназа, винфлекса,
линолеума, гуме са скидањем лепка и осталих
слојева до здраве подлоге. Под заједно са лајсном
скинути и упаковати.
Обрачун по m² пода

16.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО I :
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

2.

3.

Ручни ископ земље треће категорије испод коте
пода ради детекције квара и отклањања истог на
канализационим инсталацијама са затрпавањем и
одвозом вишка земљ на депонију удаљену до 6
km.
Обрачун по m³ збијене земље
Набавка и разастирање слоја песка око
постављених цеви испод коте пода са ручним
набијањем.
Обрачун по m³ набијеног песка

m³

1.00

m³

1.00

h

1.00

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО II :
III БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
1.

Набавка потребног материјала уградња арматуре
и бетонирање подова у просторијама d=10cm
МБ30. У цену не улази арматура.
Обрачун по m² бетонског елемента.

2.

1.00

m²

1.00

кг

1.00

Набавка потребног материјала и бетонирање
подова набијеним бетоном у просторијама
d=10cm МБ20.
Обрачун по m² бетонског елемента.

3.

m²

Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре у
свему
према
статичком
прорачуну
и
спецификацији арматуре и техничким прописима
за бетонски челик
Обрачун по kg уграђеног челика
ГА 240/360
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МА ЧБМ 500/560
4.

ШИФРА

ком

1.00

h

1.00

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО III :
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала и малтерисање
зидова након скидања плочица, обијање
цементног малтера и крпљење шлицева,
цементним малтером дебљине слоја 1,5 до 2 cm,
уз претходну припрему подлоге.
Обрачун по m² омалтерисаног зида.

2.

1.00

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

Челична цеваста фасадна скела - израда за
извођење радова на фасади. Позиција обухвата
истовар из возила, монтажу, демонтажу,
чишћење, нафтирање, слагање и утовар у возило.
У цену такође урачунати превоз.
Обрачун по m² ортогоналне пројекције.

7.

m²

Набавка потребног материјала и зазиђивање
отвора у зиду дебљине d= 12 cm пуном опеком у
продужном малтеру.
Обрачун по m² зазиданог дела зида

6.

1.00

Набавка потребног материјала и малтерисање
спољашњих зидова продужним малтером 1:3:9 у
два слоја укупне дебљине d=2cm,. Бетонске
делове испрскати цементним млеком.
Обрачун по m² омалтерисаног зида.

5.

m`

Набавка потребног материјала и израда
пердашене цементне кошуљице дебљине 3 cm,
преко очишћене и опране подлоге. Кошуљицу
справити у размери 1 : 3 и горњу површину
равно испердашити и неговати док не очврсне.
Обрачун по m² кошуљице.

4.

1.00

Набавка потребног материјала и зидарска обрада
отвора врата, шпaлeтни, продужним малтером у
ширини зида 10-20 cm, након демонтаже и
уградње нових врата .
Обрачун по m` шпалетни

3.

m²

Набавка потребног материјала и зазиђивање
отвора у зиду дебљине d= 25 и 38 cm пуном
опеком у продужном малтеру.
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ШИФРА

Обрачун по m³ зазиданог дела зида

8.

d= 25 cm

m²

1.00

d= 38 cm

m²

1.00

Φ1/2"

m´

1.00

Φ60 mm

m´

1.00

шлиц за електро каблове (3 x 3 cm)

m´

1.00

h

1.00

Набавка материјала и крпљење шлицева у
подовима, зидовима и плафонима након
постављања инсталација.
Обрачун по m´ шлица.

9.

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО IV :
V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
1.

Набавка и замена постојећег фалцованог црепа.
Обрачун по m² кровне равни.

2.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

1.00

m`

1.00

m`

1.00

h

1.00

h

1.00

или

Обрачун по сату.
7.

m²

Набавка и замена слемењака у продужном
малтеру.
Обрачун по m` кровне равни.

6.

1.00

Прописно постављање слемељака на крову у
суво
Обрачун по m` кровне равни.

5.

m²

Препокривање бибер црепа на крову са сечењем
црепа уз кровну лимарију. Скидање и
постављање црепа мора се вршити пажљиво. Део
крова који буде откривен мора истог дана бити и
покривен.
Обрачун по m² кровне равни.

4.

1.00

Набавка и замена постојећег бибер црепа.
Обрачун по m² кровне равни.

3.

m²

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.
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ШИФРА

УКУПНО V :
VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
висећег олука од поцинкованог лима d=0,55 mm
полукружног пресека развијене ширине 33 cm, у
свему као постојећи
Обрачун по m' уграђеног олука.

2.

4.

Обрачун по комаду сакупљача.
Набавка материјала, израда и замена дела
оштећеног висећег олука који је израђен од
бакарног лима лима д=0,6мм

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

1.00

ком

1.00

м

1.00

h

1.00

h

1.00

или

Обрачун по сату.
6.

m'

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
водосакупљача од поцинкованог лима, у свему
као постојећи.

Обрачун по м
RŠ~30cm
5.

1.00

Набавка потребног материјала, израда и монтажа
олучне вертикале кружног пресека Φ100 mm од
поцинкованог лима d=0,55 mm, у свему као
постојећи
Обрачун по m' уграђене олучне верткале.

3.

m'

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО VI :
1.

2.

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Поправка и ампасовање врата, прозора и плакара.
Обрачун по комаду поправљеног прозора или
врата.
Набавка материјала, израда и монтажа газишта
степеника, на дрвеном степеништу у тавану.
Дебљина даске 2,5 цм
Обрачун по m² монтираног газишта.

3.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

ком

1.00

m²

1.00

или
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Обрачун по сату.
4.

ШИФРА

h

1.00

h

1.00

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО VII :
VIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, глетовање и
малање унутрашњих зидова и плафона
полудисперзивном бојом у тону по жељи
инвеститора са свим радњама и предрадњама.
Обрачун по m² омаланог зида и плафона.

2.

плафон

m²

1.00

зидови

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

Набавка потребног материјала, глетовање и
малање спољашњих зидова фасадном бојом у
тону по жељи инвеститора са свим радњама и
предрадњама.
Обрачун по m² омаланог зида.

3.

Стругање испуцалих делова зида и крпљење
грађевинским
лепком
са
претходним
постављањем мрежице по потреби.
Обрачун по m² зида.

4.

Набавка материјала, стругање старе уљане боје
са зидова и наношење нове уљане боје са
потребним предрадњама (стругање, чишћење,
импрегнација, китовање оштећења два пута,
глетовање, бојење уљаном бојом два пута).
Обојити у тону по избору инвеститора.
Обрачун по m² зида.

5.

Набавка материјала и бојење гипс картонских
зидова и плафона. Главе шрафова или ексера
минизирати, површине натофити фирнајсом и
китовати фуге дисперзионим китом. Бојити
полудисперзивном бојом у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по m² зида.
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6.
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Набавка материјала и глетовање фасаде глет
масом са санацијом пукотина. Све површине
ошистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити
санацију
пукотина
отварањем
пукотина, китовањем и лепљењем стаклене
мреже преко санираних пукотина. Фасаду
глетовати масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати, водити рачуна
да је глет маса на истој бази као боја за фаду
Обрачун по m² зида.

7.

9.

m²

1.00

m²

1.00

m²

1.00

Набавка материјала и молерска изолација флека.
Лечење флека на зидовима и плафонима бојама
на бази акрилита. Површине са флекама
остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на
бази акрилита више пута
Обрачун по m² зида.

8.

Набавка материјала, скидање старе боје и бојење
радијатора бојом отпорном на топлоту. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским
и физичким средствима, на радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два
пута бојом отпорном на топлоту.
Обрачун по m² радијатора.
Набавка материјала, глетовање и бојење квентова
прозора и врата полудисперзијом два пута.
Глетовати и бојити у истом тону као постојећи .
Обрачун по м1.
прозори, ширине 15-20 цм

10.

1.00

m²

1.00

m²

1.00

h

1.00

Набавка материјала и бојење старих пуних
дрвених врата плакара у тону по избору
инвеститора са свим потребним радњама и
предрадњама.
Обрачун по m² врата.

12.

м1

Набавка материјала и бојење старих пуних
дрвених врата у тону по избору инвеститора са
свим потребним радњама и предрадњама.
Обрачун по m² врата.

11.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату
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ШИФРА

УКУПНО VIII :
IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, израда пода од
подних керамичких плочица прве класе, по
избору инвеститора, по систему "фуга на фугу" у
цементном малтеру 1:3. У цену улазе израда
цементне кошуљицеи фуговање.
Обрачун по m² поплочаног пода.

2.

Набавка потребног материјала, облагање зидова
зидним керамичким плочицама прве класе, по
избору инвеститора, по систему "фуга на фугу" у
лепку. У цену улази фуговање.

3.

Обрачун по m² поплочаног пода.
Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата
Обрачун по сату.

4.

квара

m²

1.00

m²

1.00

h

1.00

h

1.00

или

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО IX :
X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.

Набавка и постављање подне облоге од
ламината, клик систем, дебљине d= 8 mm,
оптерећења 32 у дезену по избору инвеститора,
са припадајућим угаоним лајснама. Преко
постојеће подлоге поставити филц и фолију.
Обрачун по m² пода.

2.

1.00

m²

1.00

h

1.00

Хобловање и лакирање постојећих паркета
Обрачун по m² пода.

3.

m²

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО X :

1.

XI РАЗНИ РАДОВИ
Справљање и наношење хидроизолационих
малтера Sika Top-Seal i Sikaelastik, по упутству
произвођача.
Обрачун по м2 обрађене површине.

m2

1.00
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3.

ПИБ: 100511495

Набавка коже, скидање постојећег тапацирунга
врата и израда и монтажа новог.
Обрачун по м2 замењеног тапацирунга.

ШИФРА

m2

1.00

h

1.00

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО XI :
XII ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1. ВОДОВОД

1.

Набавка и монтажа ПВЦ цеви за вертикалне и
хоризонталне
разводе
водоводне
мреже,
комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и
кукама.
Обрачун по m' постављених цеви.

2.

Φ15 mm

m´

1.00

Φ20 mm

m´

1.00

Φ25 mm

m´

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

h

1.00

Израда продора кроз темељ од набијеног бетона,
дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

3.

Израда продора кроззид и конструкцију од
набијеног бетона, дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

4.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

Обрачун по сату.
5.

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО 1 :
2. КАНАЛИЗАЦИЈА
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ШИФРА

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви са
фазонским комадима, потребним материјалима и
песком око цеви. Код пролаза цеви кроз
конструкцију омогућити дилатирање . Код
вертикале поставити ревизију изнад пода. Цеви
се постављају испод подова у рову са падом у
слоју песка d=10cm и у зиду кроз формиране
жљебове са причвршћивањем кукама и
обујмицама.
Обрачун по m' постављених цеви.

2.

Φ 50mm

m'

1.00

Φ 75mm

m'

1.00

Φ 100mm

m'

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

h

1.00

Израда продора кроз темељ од набијеног бетона,
дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

3.

Израда продора кроз зид и конструкцију од
набијеног бетона, дим 15х15mm.
Обрачун по комаду израђеног продора.

4.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

5.

Обрачун по сату.
Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО 2 :
3. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1.

Набавка и монтажа керамичке WC шоље прве
класе са потребном дужином пластичне цеви
Φ5/4'', седиштем од пластике са гуменим
подметачима, високомонтираним водокотлићем
и пластичном кутијом за тоалет папир.
Обрачун по комаду уграђене WC шоље.

2.

ком

1.00

ком

1.00

Набавка и монтажа керамичког умиваоника прве
класе дим 500х420 mm са пластичним сифоном,
батеријом за топлу и хладну воду, посудом за
течни сапун и држачем папирних убруса.
Обрачун по комаду уграђеног умиваоника.
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Набавка и монтажа огледала дим 80х80 cm, изнад
сваког умиваоника
Обрачун по комаду уграђеног огледала.

4.

1.00

ком

1.00

ком

1.00

h

1.00

Набавка и монтажа електричног бојлера са
комплет припадајућим прибором запремине 80l.
Обрачун по комаду уграђеног bojlera.

6.

ком

Набавка и монтажа керамичког писоара прве
класе дим 355х580 mm са пластичним сифоном.
Обрачун по комаду уграђеног писоара.

5.

ШИФРА

Ненормирани радови
Обрачун по сату

УКУПНО 3 :
4 УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
1.

Набавка и уградња прикључница.
Обрачун по комаду уграђене прикључнице.

2.

монофазна са заштитним контактом

ком

1.00

трофазна "обична"

ком

1.00

ком

1.00

PP-Y3x1,5 mm2

m'

1.00

PP-Y3x2,5 mm2

m'

1.00

PP-Y5x2,5 mm2

m'

1.00

ком

1.00

пауш.

1.00

h

1.00

Набавка и монтажа једнополног прекидача.
Поставља се на висини 1,5m од пода.
Обрачун по комаду уграђеног прекидача.

3.

Набавка и уградња каблова. Сви каблови се
постављају на зид у малтеру.
Обрачун по m' уграђеног кабла.

4.

Набавка и монтажа надградног LED панела дим.
120х30 cm, 48W/220V директно на плафон.
Обрачун по комаду уграђене плафоњере

5.

Други непредвиђени ситан материјал и радови.
Обрачун паушално

6.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата
Обрачун по сату.

квара

или
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Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

h

1.00
УКУПНО 4 :

5 УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА
1.

Набавка, демонтажа старих и монтажа нових
вентила .
Обрачун по комаду уграђеног вентила.

2.

Т 3/4"

ком

1.00

Cu чеп 22

ком

1.00

Cu колено 22 жж

ком

1.00

Cu колено 22 мж

ком

1.00

МС прелаз 22-3/4"

ком

1.00

МС прелаз 22-3/4" сн

ком

1.00

редукција 3/4-1/2"

ком

1.00

h

1.00

h

1.00

h

1.00

Пуњење и пражњење система за грејање.
Обрачун по сату рада.

3.

Сваки излазак са дефектажом
поправком до једног сата

квара

или

Обрачун по сату.
4.

Сваки наредни започети сат приликом изласка са
дефектажом квара или поправком до једног сата
Обрачун по сату.

УКУПНО 5 :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА XI ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1

ВОДОВОД

2

КАНАЛИЗАЦИЈА

3

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

4

УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

5

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА
УКУПНО:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

I РУШЕЊЕ

II

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

IV

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ

V

V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

VI

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

VII

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VIII

VIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

IX

IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

X

X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

XI

XI РАЗНИ РАДОВИ

XII

XII ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ::

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке,
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке (колона 4. помножена са колоном 5),
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
трошкове које понуђач има у реализацији извршених радова.

Датум:

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 56/75
ЈН 38/2019.......

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ПИБ: 100511495

ШИФРА

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(Образац 4.)
У складу са чланом 26. Закона ________________________________________,
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

даје:

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова , ЈН бр 38/2019 Текуће одржавање ,хитне
интервенције и непредвиђени радови на објектима Градске управе и
објектима у својини града, 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 закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
(Образац 5.)
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Понуђач......................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке
Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени радови на
објектима Градске управе и објектима у својини града , ЈН 38/2019
поштовао је 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.

Понуђач
М.П.

________________________________

Напомена:
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви
понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Наручилац)
и следећих Извођач радова:
1. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова );
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак
јавне набавке Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени
радови на објектима Градске управе и објектима у својини града , ЈН
38/2019 са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем
на период од једне године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број
............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум
између Наручиоца и Извођач радова,
да је Извођач радова доставио Понуду бр............ од..............................., која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођач
радова 1), која је заведена код Наручиоца под бројем ________________ од
___________ год.
овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи
уговор о јавној набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на
основу овог оквирног споразума.
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних
уговора о јавној набавци Текуће одржавање ,хитне интервенције и
непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у својини
града , ЈН 38/2019, између Наручиоца и Извођач радова , у складу са условима из
конкурсне документације за ЈН 38/2019 Понудом Добављача, одредбама овог
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је Текуће одржавање, хитне интервенције и
непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у својини града ,
према спецификацији која се налази у прилогу овог споразума.
Спецификација, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни
део. Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног
споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године а ступа на снагу
даном потписивања учесника споразума и достављања средстава финансијског
обезбеђења из члана 9. оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
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Вредност оквирног споразума износи 2.028.542,00 динара без обрачунатог ПДВ,
односно 2.434.250,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
НАЧИН И УСЛОВИ ДОДЕЛЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће Извођач радова у упутити позив за закључење
уговора о јавној набавци.
Наручилац ће у позиву навести:
- врсту радова коју треба узвести ,
- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата),
- електронска пошта на коју треба доставити понуду,
- начин на који се доставља понуда,
- рок отварања понуда,
- критеријум за доделу уговора,
- рок извршења радова који не може бити дужи од рока утврђеног у
техничким спецификацијама и
- друге неопходне услове.
Позив ће бити упућен преко електронске поште. Уз позив доставља се и уговор о
јавној набавци на потписивање.
Наручилац ће при слању позива путем електронске поште од Извођач радова
захтевати да на исти начин потврди пријем позива, што је Извођач радова дужан и
да учини. Наручилац при слању позива доказује само слање позива, односно да је
електронско обавештење напустило његов информациони систем, а не одговара
за то да ли је Извођач радова стварно примили позив. О евентуалној промени
електронске поште Извођач радова писменим путем обавештавају наручиоца.
Уколико наручилац од Извођач радова не прими промену електронске поште,
Извођач радова се позив шаље на до тада саопштене адресе.
Извођач радова ће понуде достављати електронски, у складу са позивом и
упутством Наручиоца, уз обавезно закључавање понуде. Шифру за отварање
понуде Извођач радова достављају у периоду између истека рока за предају
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понуда и рока за отварање понуда (нпр. уколико рок за предају понуда истиче у 10
часова, а отварање понуда је у 11.30 часова, шифру за отварање понуде доставити
у периоду од 12:01 до 13:30 часова). Понуда за које није достављена шифра у
предвиђеном року, као и понуда која није достављена закључана неће се узети у
разматрање.
Понуда Извођач радова нарочито садржи јединичну и укупну цену без и са ПДВ-ом
и рокове испоруке.
Цена у понуди Извођач радова може бити иста или мања од цене Извођач радова
дате у поступку, при чему под одређеним околностима понуђена цена може бити
и већа. Повећање цене може бити дозвољено само у случају да је од момента
закључења оквирног споразума до момента позива за подношење понуда за
закључење појединалног уговора прошло више од 120 дана, и да је дошло до
промене потрошачких цена у Републици Србији. Повећање цене може бити
максимално до процентуалног (%) износа промене – повећања Индекса
потрошачких цена, рачунајући од месеца закључења оквирног споразума до
месеца у коме је Наручилац доставио позив за подношење понуде за појединачни
уговор, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику)
www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС.
Уколико истог нема у бази података за текући месец, узима се у обзир последње
објављени Индекс потрошачких цена. Ако добављачи у понуди исказују нову
јединичну цену, исту образлажу уз достављање валидних показатеља којима
доказују да је дошло до напред наведене промене Индекса потрошачких цена.
Усклађивање цена се може вршити за све време важења оквирног споразума,
уколико су за исто испуњени напред наведени услови.
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају
се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање
појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати
са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након извршених
радова, на основу појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са
овим оквирним споразумом.
Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: Град Кикинда,Трг
српских добровољаца бр.12,Кикинда
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Извођач радова је дужан да изведе предмет набавке изврши у року који је
дефинисан појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између
Наручиоца и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом.
Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља
могућност за потребом хитних (изненадних) радова, коју је понуђач дужан да
изврши у року не дужем од осам сати од пријема захтева. Лице задужено од стране
наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће
истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у
питању хитни радови.
Извођач радова је у обавези да радове изводи сукцесивно, а све према динамици
и количини коју одреди наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума,
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за извршење
оквирног споразума, које морају бити евидентиране у Регистру меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
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овлашћење - писмо, са назначеним износом од 202.854,20 динара, што чини 10%
од процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а за три године.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном
овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења
оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извођач радова:
- два пута узастопно не достави понуду по позиву наручиоца или
- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор, када му је
исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и
тај добављач закључе по основу овог оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 9.
Извођач радова коме је додељен уговор се обавезују да у тренутку закључења
уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
извршење уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од вредности појединачног
уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека уговорене обавезе у целости.
Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Извођач радова не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 10.
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Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Извођач
радова.
Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Извођач радова
у случајевима:
 да Извођач радова два пута узастопно не достави понуду по позиву
наручиоца;
 да Извођач радова без оправданог разлога одбије да закључи појединачни
уговор, када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом;
 изласка појединог члана из заједничке групе Извођач радова која је једна од
страна потписника овог Споразума;
 да Извођач радова не достави средство обезбеђења за добро извршење
појединачног уговора у складу са чланом 9. овог Споразума,
 раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума уколико је
одговорност за раскид на страни одабраног Извођач радова,
 ако Извођач радова стекне негативну референцу у реализацији овог
Споразума;
 злоупотреба и преварног поступања Извођач радова.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову
материју.
Члан 12.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није
могућ, спор ће решавати стварно надлежног суда.
Члан 13.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих
3(два) припада Наручиоцу, а по 1 (један) сваком Извођач радова у оквирном
споразуму.
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НАРУЧИЛАЦ

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел оквирног споразума и тако
се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у
случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у
складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће
бити закључен са добављачима.
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе
да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачеми слично.
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
Овај уговор закључен је између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Наручилац)
и Извођач радова:
1. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова).
Уговорне стране заједнички констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени радови на
објектима Градске управе и објектима у својини града , ЈН 38/2019, и
закључио оквирни споразум са .......... понуђача [навести број понуђача], на период
од једне године;
- да је Наручилац након закључења оквирног споразума спровео поновно
отварање конкуренције и донео одлуку о додели уговора бр. ........................ од
........................ године;
- да је Извођач радова доставио понуду бр. ................... од .................... године у
поступку јавне набавке мале вредности, као и понуду бр. ................... од ....................
године у реализацији оквирног споразума, које се налазе у прилогу уговора и
његов су саставни део.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је набавка Текуће одржавање ,хитне интервенције и
непредвиђени радови на објектима Градске управе и објектима у својини града ,
ЈН 38/2019, према спецификацији која се налази у прилогу овог уговора.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Укупна вредност предмета уговора износи ............................................ динара без ПДВ-а,
односно ........................................... динара са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви трошкови које Извођач радова има у реализацији
уговора:
Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом
Наручиоца за 2019 годину за ове намене.
Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског
плана за 2019. и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
ПРОМЕНА УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Члан 3.
Јединична цена коју нуди добављач са којим је закључен појединачни уговор
фиксна је, за све радове које ће се изводити по диспозицији наручиоца на основу
појединачног уговора за првих 365 дана од дана закључења појединачног
уговора.
Након наведеног периода, усклађивање (измена) цене може се дозволити
уколико дође до промене потрошачких цена у Републици Србији односно уколико
дође до промене.
Право на корекцију цене Извођач радова стиче под условом да дође до промене
Индекса потрошачких цена то за више од 5 % (рачунајући и тих 5%), а на основу
базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које
обрачунава и објављује РЗС, рачунајући од месеца стицања услова. Базни месец за
усклађивање (обрачун измене) цене, биће месец у коме је потписан предметни
појединачни уговор а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном
месецу у односу на месец у коме су стечени услови за промену цена тј. у односу на
месец у коме је дошло до поменутих промена Индекса потрошачких цена.
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Уколико истог нема у бази података за текући месец, узима се у обзир последње
објављени Индекс потрошачких цена.
Захтев за усклађивање цене током периода важења појединачног уговора,
Извођач радова доставља наручиоцу у писаној форми уз образложење и уз
достављање валидних показатеља којима доказује да је дошло до напред
наведене промене Индекса потрошачких цена.
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, односно
примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати
промена цена. У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити Извођач
радова, с тим да ће се промењене цене примењивати од дана закључења анекса
уговора којим ће се регулисати промена цена.
Корекција цена на захтев Извођач радова се неће признати за период за који је
Извођач радова каснио у извршењу уговорних обавеза.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 4.
Извођач радова се обавезују да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење уговора, која мора
бити евидентирана у Регистру меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека уговорене обавезе у целости.

Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Извођач радова не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након изведених
радова, на основу уговора о јавној набавци.
Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: Град Кикинда,Трг
српских добровољаца бр.12,Кикинда
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Извођење радова се врши сукцесивно, а све према динамици и количини коју
одреди наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан.
Извођач радова је дужан да радове изведе у року који је дефинисан понудом
Извођача радова.
Рок за извођење радова не може бити дужи од 10 дана од дана пријема поруџбине
представника Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil.
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадних) радова, коју је
понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице
задужено од стране наручиоца, захтев за хитним радовима упутиће телефоном, с
тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да
је у питању хитна испорука.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у
складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом,
инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором, и да по завршетку
радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач радова се обавезује:
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- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од
7 дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле
остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати
утицаја на рок извођења радова
- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању
одговорних извођача радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног
извођача радова у складу са чланом 152., став 1., тачка 2. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014)
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са
важећим стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама за материјале које користи приликом
извођења радова. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не
одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и 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. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не
одговара квалитету.
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова;
- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току
радова;
- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим
прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и
одговорног руководиоца радова;
- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
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- да поступи по свим основаним 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 рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрзања извођења
радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези
са извођењем овде уговорених радова;
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и
механизацију, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени
радови.
- постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију;
- изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских
радова за упис објекта у катастар непокретности и преда Елаборат Наручиоцу
- сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са важећим
прописима (уколико при извођењу радова дође до одступања од одобреног
Идејног пројекта, узрокованог грешком извођача);
- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички
преглед објекта;
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у
остављеном року;
- учествује у примопредаји уговорених радова и коначном обрачуну изведених
радова;
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни
обрачун;
- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по
увођењу у посао, у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% вредности уговора без ПДВ, с
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности уговора.
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Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
ВИША СИЛА
Члан 9.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више
силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писаним
путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, транспорне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други
случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:
- када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна и
- када Извођач радова достави средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.
Овај уговор важи годину дана или до утрошка уговорене вредности .
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА
Члан 11.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног
споразума бр. ....................................... од ................................. године, Закона о облигационим
односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
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Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно
решаваће стварно надлежан суд.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 примерка
задржава свака уговорна страна.
Извођач радова

НАРУЧИЛАЦ

НАПОМЕНА:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни
да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се
додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне
конкурсне документације.
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