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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
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конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 2 дел.бр.342 од31.07.2014.године и Aнекса Уговора о
раду број 2 од 03.12.2013.године којим су запосленом додати послови јавних
набавки, за спровођење поступка јавне набавке 2/2014., припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Музеј на отвореном ''Старо село'' Сирогојно
Установа културе од националног значаја 31207 Сирогојно
Телефон/факс 031.3802.291; Е - mail: staroselo@ptt.rs
Интернет страница: wwwsirogojno.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.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2014.су – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНИХ
ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА:
КУЋЕ У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА КРСТОВИМА И АМБАРУ
4. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког
радног дана у просторијама Музеја на отвореном ''Старо село'' у Сирогојну од 09
до 15 часова. Такође, конкурсна документација је доступна и може се преузети са
Портала за јавне набавке и са интернет странице Музеја staroselo@ptt.rs
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ружа Зимоњић Кљајић, економиста
Е - mail адреса : staroselo@ptt.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке мале вредности број 2/2014 су – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ
КРОВНИХ ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА:
КУЋЕ У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА КРСТОВИМА И АМБАРУ

Ознака из општег речника: 45261000 Крововезачки, кровопокривачки и са
њима повезани радови.
2.Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС
КВАЛИТЕТ, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА

РАДОВА,

Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови на замени
кровног покривача
објеката у музејској поставци: куће у другом
домаћинству, вајату са крстовима и амбару у првом домаћинству -

1.

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ
РАДОВА СА ОПШТИМ ОДРЕДБАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

(1) Све предвиђене позиције за извођење су усаглашене са Решењем о условима за
предузимање мера техничке заштите, прописане решењем Министарства културе и
информисања бр. 633–00–82/2014–02 од 15. 04. 2914. године
(2) Пројектима инвестиционог одржавања се предвиђа санација насталих оштећења и
враћање елемената конструкције и кровне облоге у свему према постојећем. Како је
основни грађевински материјал дрво, највеће конзерваторске интервенције се
подразумевају у овој, тесарској групи радова.
Предмери и радова дати су одвојено према поједничним објектима, и то за: зграду у
другом домаћинству, вајат са крстовима и амбар у првом домаћинству.
Приликом обраде дрвених борових греда треба водити рачуна да се везе изведу према
пројекту, а дрвена грађа ручно обради по узору на постојећу оригиналну.
Кровне везаче треба обрадити на исти начин као што су обрађене и темељаче, а рогове и
нарожњаке који формирају стреху на завршецима, профилисати према детаљима из
пројекта.
Кровни покривач формирати од борових дасака, одговарајуће ширине и дебљине у свему
према постојећем. Дрвене талпе и баскије које се евентуално замењују треба да буду
цепане и тесане. Дашчани покривач (шиндра) ће се причврстити закивањем за
хоризонталне гредице – баскије.
Сву грађу треба цепати и тесати.
Елементи шиндре треба да буду ширине од 17–30 cm дебљине око 3 cm, а подлачак
ширине око 8 cm и дебљине 1 cm. На подлачцима је прпоручљиво урадити подужне
жлебове, на 2 cm од ивица, ради одводњавања подливене воде;
Сви елементи конструкције се конзервирају, односно третирају атестираним средствима
против инсеката и гљива, а ако је потребно и атестираним консолидантом за дрво или
10% раствором, паралоида Б-72 у ацетону, или према другом упутству технолога за
материјал.
Сви елементи се, по правилу, одмеравају и уграђују према демонтираним елементима.
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3. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(19) Радови се морају изводити квалитетно, правилно по техничким прописима и
стандардима, са квалитетним материјалом и стручном радном снагом за сваку врсту
радова.
(20) Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, неће се
уграђивати, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве надокнаде.
(21) Уколико техничкa документација није јасна и извођач тражи додатна објашњења,
обавезан је да тражи благовремено допуну и упутство у писменој форми као и сва
додатна тумачења на листовима са обавезно уграђеним заглављима фирме која изводи
радове и потребним парафом извођача. Евентуална неопходна рушења или промене на
већ изведеним радовима које су резултат непростудиране техничке документације или
неблаговременог захтева за додатним информацијама и упутствима за извођење радова од
пројектанта, падају на терет извођача без права на надокнаду трошкова.
(22) Извођач је дужан да све мере у пројекту контролише на лицу места, или да их узима
на градилишту.
(23) Извођач је у обавези да претходно обиђе градилиште и објекат, и упозна се детаљно
са могућим проблемима извођења и условима локације. Извођач не може испостављати
накнадне трошкове радова за оне позиције које по природи тока извођења претходе
позицијама са којом су у вези (на пример: кошење траве,
евакуација отпада,
обезбеђивање гардеробера и чисте воде, цистерне и сл.)
(24) Обрачун изведених радова извршиће се на основу мера и количина употребљених
искључиво на лицу места, унетих у грађевинску књигу и потврђених од стране стручног
конзерваторског надзора. Уколико извођач, без сагласности инвеститора и стручног
конзерваторског надзора одступи од описа и димензија предвиђених пројектом, све
последице у вези са насталим изменама иду на терет извођача.
(25) За количине свих предвиђених позиција исказаних пројектом, Извођач је у обавези да
дâ јединичне и збирне (рекапитулиране) цене радова и да оне обухватају све потребне
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости завршен посао, као и
све издатке за извођење и завршетак радова и то: за рад, за материјал, алат, режију,
трошкове монтаже, трошкове транспорта и издатке за доприносе, као и друге издатке
релевантне по важећим прописима за структуру цена.
(26) Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је предвиђено
пројектом и документацијом за санацију оштећења и замену кровних елемената на
зградама које су предмет ове техничке документације. Овим општим одредбама као
саставним делом техничке документације, регулише се плаћање „пенала“ извођачу од
стране Инвеститора за сваки дан продужетка уговореног рока у висини од 0,15 % на
основу укупне рекапитулиране цене из премера и предрачуна грађевинских и занатских
радова.
(27) Пре отпочињања радова Извођач подоноси надзорном органу на увид, а доставља
Републичком заводу гарантну меницу и доказ о ликвидности којим се доказује
солвентност за мин. 10% од рекапитулиране цене радова из овог пројекта.
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I – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА КУЋУ У ДРУГОМ
ДОМАЋИНСТВУ
A

јед.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Поз. 1. Набавка потребног броја стабилних ком.
мердевина, дужине до 8,00 m за приступ крову.

количи
на
3

Обрачунски третман: по комаду.

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)
Б
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 2. Демонтажа постојећег дашчаног кровног m2
покривача са крова.

140,00

Извршити пажљиву демонтажу дашчаног покривача
(шиндре) редом и појединачно, баскија које су нападнуте
црвоточином као и слемених поклопница, све уз
сагласност стручног конзерваторског надзора. Стревњаче
паралелене стрехи не скидати, а уколико је веза
нестабилна демонтирати уз сагласност стручног
конзерваторског надзора, ради каснијег враћања на исто
место или замене новом истог профила (профил летве
око 6,5 х 12 cm).
У цену урачунати одвоз камионом на прописну депонију.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине крова, са
урачунавањем евентуално уклоњених баскија и других
елемената крова.
m2

40,00

кровне m2

20,00

Поз 3. Обијање цементних фуга са ћелице куће.
Извршити ручно, пажљиво, обијање цементног малтера
са сокле – ћелице, да се камен не оштети. У цену није
урачунато посебно одвожење малтерног отпада.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине обијеног
зида ћелице.

УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)
В
САНАЦИОНИ РАДОВИ
Поз 4. Санација и заштита носеће
конструкције која се задржава на месту.

Извршити санацију и хемијску заштиту носећих
елемената кровне конструкције који се задржавају на
месту. Добро натопити носеће елементе конструкције
врућим и хладним фирнајзом или исте конзервирати,
односно третирати атестираним средствима против
инсеката и гљива, а ако је потребно и атестираним
консолидантом за дрво или 10% раствором,
паралоида Б-72 у ацетону, све према посебној

једин. цена (дин.)

позицији.
Обрачунски третман: одређује се према површини
ортогоналне пројекције кровне конструкције од око
30 % по m2.

Г

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Поз 5. Набавка, израда и постављање угаоних m1
гребењача које прихватају дрвену дашчани
покривач по косини.

27,00

Набавити, израдити и поставити гребењаче од борове
грађе, димензије профила око 16 х 16 cm, које
прихватају угаоне редове дрвеног покривача у жљеб
(претходно израдити са жљебом и допремити на
градилиште). Дужина елемента до 6,60 m, а сече се
тачно према дужини демонтиране гребењаче.
Приликом монтаже посебну пажњу обратити на
добру везу дрвеног покривача и угаоне греде – јер је
за остваривање доброг покривања, услов баш ова веза
као и правилно уметање комада шиндре без зазора.
Угаоне греде за слемењачу закивати кованим
ексерима.
Конзерваторски третман подразумева натапање греде
дестилованим катраном разређеним у врућем
фирнајзу, према посебној позицији.
Обрачунски третман: према m1 монтиране
гребењаче.
Поз 6. Набавка, израда и постављање борових m1
баскија у свему према постојећем, на основу зареза
и ранијих прикивања.

60,00

Набавка, тесање и монтажа борових баскија,
приближних димензија профила сса 6 х 10 cm на
деловима кровне конструкције са које су претходно
уклољени.
Баскије израдити тесањем. Приликом остваривања
веза баскије и рога (мертека) притесати према
потреби. Веза, осим зареза на рогу и на баскији,
подразумева употребу кованих ексера, који се
урачунавају према посебној позицији.
Обрачунски третман: планира се замена око 20% од
m1 стварно постављених баскија.
Поз 7. Набавка, израда и постављање нарожњака m1
у свему према постојећем, на основу зареза и
ранијих прикивања.
Набавка, тесање и монтажа борових нарожњака,
приближних димензија профила сса 6 х 8 cm на
деловима кровне конструкције са које су претходно

30,00

уклољени.
Нарожњаке израдити тесањем и заковати ексерима,
који се урачунавају према посебној позицији.
Обрачунски третман: планира се замена око 20% од
m1 стварно постављених баскија.
Поз 8. Набавка, израда и постављање подлачаца у m1
вертикалним низовима.

100,00

Набавити,израдити и поставити подлачце од
боровине, дебљине око 6 mm и ширине око 8 cm.
Подлачке добро натопити врућим и хладним
фирнајзом па допремити на место уградње на кровној
конструкцији и приковати.
Обрачунски третман: по m1 стварне површине
кровне конструкције.
Поз 9. Набавка, тесање и постављање дрвеног m2
дашчаног
покривача
управно
на
стреху
(вертикално).

140,00

Набавка, тесање и закивање дрвеног покривача на
постављене баскије, управно на стреху, то јест
вертикално. Закивање обављати помоћу кованих
ексера израђених у ковачким радионицама по узору.
Приликом рада обратити посебну пажњу на добро
углављивање пера у жљеб дрвеног покривача да не
дође до прелома, односно, искакања пера из жљеба.
Приликом ређања дашчаног покривача – доњи
обрађени и порубљени део поставити под конац, а
горњи делови с обзиром да се преклапају горњим
редовима не морају бити исте дужине, али морају
бити довољно дуги да покривају баскију (дужине од
94 до 100 cm).
На угаоним, полукружним деловима стрехе крова,
шиндра мора бити на горњим деловима ужа како би
се постигло добро уклапање, јер састави шиндре
морају да прате правац четвртине круга (угла).
Димензија доњег ширег дела шиндре може бити од
мин. 12 cm до макс. 17 cm.
Дрвени пкривач на тлу, претходно, добро натопити
врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати за
баскију.
Обрачунски третман: по m2 стварне развијене
површине крова покривеног дашчаном шиндром.
Поз 10. Израда кованих ексера

ком

60

Израдити коване ексере дужине до 12 cm, горње
стане око 0,6 cm. Ексере заштити минијумском бојом
у два слоја.
Обрачунски третман: по комаду.
Поз 11. Набавка, израда и монтажа завршне греде m1

6,00

крова која прима последњи ред дрвеног дашчаног
покривача у прорез (слемењача).
Набавити, израдити и монтирати завршну слемену
греду крова, просечне димензије профила 18 х 18 cm,
која прима последњи ред шиндре у прорез (обрада
жљеба се не урачунава посебно).
Дужина елемента до 6 m, а сече се тачно према
дужини затечене слемењаче
Приликом монтаже посебну пажњу обратити на
добру везу шиндре и нута греде – јер је за
остваривање доброг покривања, услов баш ова веза
као и правилно уметање комада шиндре без зазора.
Слемењачу са угаоним гредама - маијама закивати
кованим ексерима, као и у одговарајуће изведеним
чворним везама.
Цена конзерваторске заштите и премаза се урачунава
према посебној позицији.
Обрачунски третман: по m1 стварне дужине
слемењаче, према постојећој.

УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
Д
КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ
Поз 12. Конзерваторски третман

m2

20,00

Набавка дестилованог катрана и фирнајза за
конзерваторски третман и заштиту елемената кровне
конструкције.
За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за
лице! Забрањено је да исто лице меша смешу и ради
на висини!
Обрачунски третман: по m2 третираних површина.
УКУПНО (Д – КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА:
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):

Општа напомена:
1) Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним
елементима кровне конструкције.
2) Све предмете музејске поставке који се налазе у објектима, благовремено изнети ван
објеката и депоновати у простор који одреди инвеститор.
Трошкови разврставања и пажљивог изношења предмета не падају на терет извођача
већ инвеститора.

II – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА АМБАР У ПРВОМ
ДОМАЋИНСТВУ
A

јед.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Поз. 13. Набавка покретних скела (козлића) за ком.
скидање и касније додавање покривке од шиндре.

кол.
2

јед. цена (дин.)

Набавити и на радилиште доставити пар покретних
скела
(високих
козлића)
ради
вертикалног
преношења, то јест додавања елемената покривке.
Обрачунски третман: по комаду.

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)
Б РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 14. Демонтажа комплетног дашчаног кровног m2
покривача са крова.

26,00

Извршити пажљиву демонтажу комплетног дашчаног
покривача (шиндре) по комадима, подлачце као и
баскије које су нападнуте црвоточином или су
натруле, уз сагласност стручног конзерваторског
надзора. У цену урачунат одвоз на за то прописну
депонију.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине
крова, без урачунавања евентуално уклоњених
баскија.

УКУПНО (Б - ДЕМОНТАЖА)
В САНАЦИОНИ РАДОВИ
Поз 15. Санација и заштита носеће
конструкције која се задржава.

кровне m2

26,00

Извршити санацију и заштиту носећих елемената
кровне конструкције који се задржавају. Добро
натопити
носеће
елементе
конструкције
дестилованим катраном раствореним у врућем
фирнајзу. Премазивање извршити у две руке.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине
кровне конструкције.

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
Г

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Поз 16. Израда и набавка нових борових баскија у m1
свему према постојећем.
Извршити набавку и постављање потребних борових
баскија, просечног профила око 6 х 8 cm на основу
зареза и ранијих прикивања у роговима.

20,00

Веза осим зареза и на рогу и на баскији, подразумева
употребу кованих ексера.
Обрачунски третман: по m1 постављених баскија.
Поз 17. Постављање подлачаца у вертикалним m1
низовима.

30,00

Израдити и поставити подлачце од боровине,
дебљине око 8 mm и ширине око 8 cm. Подлачке
добро натопити врућим и хладним фирнајзом па
допремити на место уградње на кровној конструкцији
и приковати, што ће се плаћати посебном позицијом.
Обрачунски третман: по m1 стварне површине
кровне конструкције.
Поз 18. Набавка и постављање дрвеног дашчаног m2
покривача управно на стреху (вертикално).

26,00

Подразумева се набавка, закивање израђене шиндре
на баскије, управно на стреху. Закивање обављати
помоћу кованих ексера израђених у ковачкој
радионици, по узору на постојеће. Приликом рада
мора се обратити посебна пажња на добро
углављивање пера у жљеб шиндре да не дође до
прелома, односно, искакања пера из жљеба.
Приликом ређања дашчаног покривача – доњи
ограђени и порубљени део поставити под конац, а
горњи делови с обзиром да се преклапају са горњим
редовима не морају бити исте дужине, али морају
бити довољно дуги да покривају баскију најмање око
6 cm (укупна дужина шиндре од 94 –100 cm).
На угаоним деловима стрехе крова, шиндра мора
бити на горњим деловима ужа како би се постигло
добро уклапање, јер састави два комада шиндре
морају да прате правац четвртине круга (угла).
Димензија доњег ширег дела шиндре може бити од
12 до 17 cm.
Шиндру на тлу, претходно, добро натопити врућим и
хладним фирнајзом, па онда заковати на крову (то
јест баскији).
Обрачунски третман: по m2 стварне развијене
површине крова покривеног дашчаном шиндром.
Поз 19. Монтажа завршне греде крова која прима m2
последњи ред шиндре у прорез (слеме).
Набавити, израдити и монтирати завршну греду
крова – слемену греду која прима последњи ред
шиндре у прорез (формиран у оквиру позиције
обраде грађе).
Приликом монтаже посебну пажњу обратити на
добру везу шиндре и жљеба греде – јер је за
остваривање доброг покривања, услов баш ова веза
као и правилно уметање комада шиндре без зазора.

3,45

Дужина појединачног кровног елемента око 3,80 m а
сече се тачно према постојећој демонтираној греди.
Слемењачу са угаоним гредама - маијама закивати
кованим ексерима, уз израду одговарајућих чворних
веза.
У цену урачуната претходна припрема жљеба.
Обрачунски третман: по m1 постављених баскија у
геометрији крова.

УКУПНО (В – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА:
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):
Напомена:
Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним елементима
кровне конструкције.
III – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ВАЈАТ У ПРВОМ
ДОМАЋИНСТВУ
- За овај објекат Музеј има грађу само је треба обрадити према датој спецификацији.
A

јед.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Поз 20. Набавка стабилних мердевина за приступ ком.
крову зграде у другом домаћинству.

кол.
2

Обрачунски третман: по комаду.

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)
Б РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 21. Комплетно уклањање постојећег дашчаног m2
кровног покривача - шиндре „на перо (нож)“.

61,00

Извршити пажљиву демонтажу шиндре по комадима,
као и баскије које су нападнуте црвоточином, све уз
сагласност стручног конзерваторског надзора.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине
крова, без урачунавања евентуално уклоњених
баскија.
Поз 22. Обијање цементних фуга са ћелице куће.
Извршити ручно обијање цементног малтера са сокле
– ћелице, пажљиво, да се камен не оштети.
Обрачунски третман: по m2 стварне површине
обијене сокле (ћелице).

УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)

m2

40,00

јед. цена (дин.)

В

САНАЦИОНИ РАДОВИ
Поз 23. Санација и хемијска заштита носеће m2
кровне конструкције која се задржава.

20,00

Извршити санацију и заштиту носећих елемената
кровне конструкције који се не демонтирају. Добро
натопити носеће елементе конструкције, а најмање у
две руке, смесом раствореног дестилованог катрана у
врућем фирнајзу.
У цену урачунати и заштитну ПВЦ фолију за
покривање таванице и заштите изложбеног простора
од ситнежи и прашине.
Обрачунски третман: одређује се према површини
од око 30 % ортогоналне пројекције кровне
конструкције, по m2.

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
Г КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Поз 24. Постављање угаоних гребењача које m1
примају шиндру „на перо (нож)“ по косој дужини.

24,00

Израдити од боровине, и поставити угаоне греде –
гребењаче продечног профила око 16 х 16 cm које
прихватају угаоне редове дашчаног покривача у
жљеб. Приликом монтаже посебну пажњу обратити
на добру везу дашчаног покривача и угаоне греде –
јер је за остваривање доброг покривања, услов баш
ова веза као и правилно уметање комада даске без
зазора.
Закивати угаоне греде за слемењачу кованим
ексерима.
Конзерваторски третман подразумева натапање греде
дестилованим катраном разређеним у врућем
фирнајзу, према посебној позицији.
Обрачунски третман: према m1 монтиране греде.
Поз 25. Постављање борових баскија у свему m1
према постојећем, на основу зареза и ранијих
прикивања.

10,00

Исећи од брвана (петице)и поставити борове баскије,
на местима на којима су старе биле постављене,
основу зареза и ранијих прикивања у роговима.
Веза осим зареза и на рогу и на баскији, подразумева
употребу кованих ексера.
Обрачунски третман: по m1 постављених баскија у
геометрији крова.
Поз 26. Израда и постављање нарожњака
Тесање из брвана (петице) и монтажа борових

m1

30,00

нарожњака, приближних димензија профила сса 6 х 8
cm на деловима кровне конструкције са које су
претходно уклољени.
Нарожњаке израдити тесањем и заковати ексерима,
који се урачунавају према посебној позицији.
Обрачунски третман: планира се замена око 20% од
m1 стварно постављених баскија.
Поз 27. Израда и постављање дрвених клинова од ком.
боровине за ослањање шиндре „на перо (нож)“.

300

Израдити дрвене клинове од боровине за ослањање
шиндре на перо.
Клинове израдити вретеннастог облика дужине око
20 cm (од 18 до 22 cm), са главом пречника око 20 - 24
mm, пречника вретена око 1 cm, у свему према
архитектонском детаљу. Клинове ручно притесати.
У цену урачуната израда, довоз и монтажа, као
натапање у врућем фирнајзу пре уградње.
Обрачунски третман: по комаду
Поз 28. Постављање дрвене шиндре „на ламб“ у m2
вертикалним низовима.

61,00

Подразумева се израда шиндре од брвна (петице) и
постављање израђене и допремљене шиндре „на
ламб“ на постављену кровну конструкцију (баскије),
управно на стреху, то јест вертикално. Приликом рада
мора се обратити посебна пажња на добро
углављивање пера у жљеб шиндре да не дође до
прелома, односно, искакања пера из жљеба.
Приликом ређања дашчаног покривача – доњи
ограђени и порубљени део поставити под конац, а
горњи делови с обзиром да се преклапају са горњим
редовима не морају бити исте дужине, али морају
бити довољно дуги да покривају баскију најмање око
6 cm (укупна дужина шиндре од 94 –100 cm).
На угаоним деловима стрехе крова, дашчани
покривач мора бити на горњим деловима ужа како би
се постигло добро уклапање, јер састави два комада
шиндре морају да прате правац четвртине круга
(угла). Димензија доњег ширег дела шиндре може
бити од 12 до 17 cm.
Дашчани покривач на тлу, претходно, добро натопити
врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати на
крову (то јест баскији).
Обрачунски третман: по m2 стварне развијене
површине крова покривеног дашчаном шиндром.
Поз 29. Монтажа завршне греде крова која прима m1
последњи ред шиндре у прорез (слемењача).
Израдити и монтирати завршну греду крова –
слемену греду која прима последњи ред дашчаног

3,70

покривача у прорез (формиран у оквиру позиције
обраде грађе).
Приликом монтаже посебну пажњу обратити на на
добру везу даске и нута греде – јер је за остваривање
доброг покривања, услов баш ова веза као и правилно
уметање комада дашчаног покривача без зазора.
Слемењачу са угаоним гредама - маијама закивати
кованим ексерима, као и у одговарајуће изведеним
чворним везама.
У цену урачуната претходна припрема жљеба.
Обрачунски третман: по m1 постављених баскија у
геометрији крова.

УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):
Општа напомена:
1)

Сви елементе конструкције, по правилу, тачно размерити и уградити према
демонтираним елементима кровне конструкције.

2)

Све предмете музејске поставке који се налазе у објектима, благовремено изнети
ван објеката и депоновати у простор који одреди инвеститор. Трошкови
разврставања и пажљивог изношења предмета не падају на терет извођача већ
инвеститора.

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКТЕ (I + II + III)
УКУКУПНО СРЕДСТАВА ( I + II + III):
УКУКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1).Да у претходне две године (2012. и 2013.) није пословао са губитком
2).Да поседује неопходан пословни и технички капацитет за извршење
предметних радова према захтевима наручиоца и да је у претходној
години вршио исту или сличну услугу која је предмет јавне набавке,
3) Да има неопходан кадровски капацитет да пре почетка извођења радова
има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 2
радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет
набавке доказ (мајстор са стеченим искуством у процесу израде ручно
цепане и тесане дрвене грађе за покривање објеката, као доказ приложити
препоруке надлежних конзерваторских служби).
1.3.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 за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац бр 1.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предмета јавне набавке,
понуђач доказује достављањем доказа наведених у тачки1.тачка 2.овог
поглавља.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац бр 2 .), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
(образѕац бр 3)
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона

Образац бр 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности радова – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови ,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објавњивања односно слања позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
Понуђач испуњава додатне услове и то:
1) Да у претходне две године (2012. и 2013.) није пословао са губитком;

2) Да поседује неопходан пословни и технички капацитет за извршење
предметних радова према захтевима наручиоца и да је у претходној години
вршио исту или сличну услугу која је предмет јавне набавке,
3) Да има неопходан кадровски капацитет да пре почетка извођења радова
има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 2 радника који
раде на пословима који су непосредно везани за предмет набавке доказ (мајстор
са стеченим искуством у процесу израде ручно цепане и тесане дрвене грађе за
покривање објеката, као доказ приложити препоруке надлежних
конзерваторских служби;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

4. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона за подизвођача
Образац бр 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности радова - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани
радови , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________
Напомена:

М.П.

Подизвођач:
_____________________

1.

Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем

2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом

3.

У случају ангажовања више подизвођача образац изјаве фотокопирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког подизвођача

5. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона за сваког понуђача из
групе понуђача
Образац бр 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности радова – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови ,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
Заједно са осталим члановима из групе понуђача, испуњавам додатне услове:
1)Да у претходне две године (2012. и 2013.) нисам пословао са губитком;

2)Да поседује неопходан пословни и технички капацитет за извршење
предметних радова према захтевима наручиоца и да је у претходној години
вршио исту или сличну услугу која је предмет јавне набавке,
3) Да има неопходан кадровски капацитет да пре почетка извођења радова
има у радном односу, или по другом основу обезбеђује минимум 2 радника који
раде на пословима који су непосредно везани за предмет набавке доказ (мајстор
са стеченим искуством у процесу израде ручно цепане и тесане дрвене грађе за
покривање објеката, као доказ приложити препоруке надлежних
конзерваторских служби.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:
- Изјаву достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду
- У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понушача морта да испуни
обавезне услове, док додатне услове понушаши из групе понуђача испуњавају заједно.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког члана из групе понуђачаИзјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког

оверена печатом.

понуђача из групе понуђача и

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или
написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно погрешан
текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. Упише нови текст, а
место начињенњ грешке парафира и овери печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене
обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква
поонуда ће бити одбијена.
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 број телефона и
име и презиме лица за контакт.
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,
број телефона и име и презиме лица за контект.
Понуду доставити на адресу: Музеј на отвореном ''Старо село'' 31207 Сирогојно, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – крововезачки, кровопокривачки и са
њима повезани радови , ЈН бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до
14.08.2014.године до 12 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.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, које ће након окончања поступка за
отварања понуда неотворене вратити понуђачу са назнаком на коверти понуде да је
неблаговремена.
Понуде ће се отварати истог дана од када истиче рок за подношење понуда, односно
14.08.2014.године у 12 и 30 часова у просторијама наручиоца: Музеј на отвореном
''Старо село'' у Сирогојну.

Обавезна садржина понуде:
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да , уз понуду достави:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, за
понуђача (Образац бр 1),
- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона, за
подизвођача (Образац бр 2),
- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона, за сваког
понуђача из групе понуђача (Образац бр 3),
- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде са табелом (Образац бр.4),
- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкови припремања понуде (Образац бр 5), (није
обавезно),
- модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатом оверен на
последњој страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора,
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац бр 6)
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона
(Образац бр 7) и
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о техничком капацитету (Образац бр 8)

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликовн по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуда са варијантама није дозвољено..
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музеј на отвореном
''Старо село'' Сирогојно, 31207 Сирогојно, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радови – крововезачки, кровопокривачки и са њима
повезани радови , ЈНМВ бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или„Допуна понуде за јавну
набавку радови – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови , ЈНМВ
бр 2/2014 .- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радови – крововезачки, кровопокривачки и са њима
повезани радови , ЈНМВ бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или„Измена и допуна понуде
за јавну набавку радови - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови ,
ЈНМВ бр 2/2014 - 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 опозове нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
ове тачке. (Члан 87.став 5. Закона)

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави Изјаву о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, 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.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1.до 4.Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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 6)
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,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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 уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Плаћање се врши вирмански на рачун понуђача.
Рок плаћања: Аванс 30% на дан почетка радова, а остатак по извршеној примопредаји у
року од 8 календарских дана од дана пријема исправне фактуре.
Гарантни рок за изведене радове: најмање 5 године од дана примопредаје радова.
Гарантни рок за уграђени материјал: најмање 5 година од дана примопредаје радова.
Рок за извођење радова: у договору са Наручиоцем у зависности од специфичности
посла а најкасније 90 дана од дана потписивања уговора.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отворења 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 не може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ, ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈИЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕШЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Пре отпочињања радова Извођач подноси надзорном органу на увид, а доставља
Републичком заводу за заштиту споменика културе гарантну меницу и доказ о
ликвидности којим се доказује солвентност за минимум 10% од рекапитулиране цене
радова из овог пројекта.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЧИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди,
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди,
3) чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, електронским путем на е-маил: staroselo@ptt.rs путем
факса на број 031.3802.291или у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца;
Музеј на отвореном ''Старо село'' Сирогојно, 31207 Сирогојно, тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатне информације или појашњења упућују се на адресу наручиоца са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр2/2014.

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.
Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације, пошање
електронским путем или факсом, захтваће од заинтересованог лица да на исти начин
потврди пријем одговора што је заинтересовано лице дужно да учини.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету, за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор.
Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –
бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и
депо картоном у вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком
важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења Уговора.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПАНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

1) Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
2) Елементи критеријума:
- најнижа цена.....................................................40 пондера
- рок за извођење радова.....................................30 пондера
- гарантни рок радова ........................................30 пондера
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену.
19.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: staroselo@ptt.rs, факсом на број: 031.3 802 291 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.став
3 Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да, уз захтев, достави доказ о уплати таксе на рачун
буџета Републике Србије у износу од 40.000,00 динара на број рачуна: 840-74222184357, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха: Републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана од дана стицања законских услова за закључивање уговора.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона. У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор,
наручаилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр 4
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______________ од ________________2014.године за јавну набавку
радова - Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови ЈНMВ
број 2/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра регистроване
основна делатност

делатности

и

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а)самостално
б)са подизвођачем
в)група понуђача
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

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:
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.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.

3).ОПИС

ПРЕДМЕТА

НАБАВКЕ

МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ

–

РАДОВИ

-

Крововезачки,

кровопокривачки и са њима повезани радови

I – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА КУЋУ У
ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ
A

јед.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Поз. 1. Набавка потребног броја стабилних ком.
мердевина, дужине до 8,00 m за приступ крову.

количи
на
3

Обрачунски третман: по комаду.

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)
Б
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 2. Демонтажа постојећег дашчаног кровног m2
покривача са крова.

140,00

m2

40,00

кровне m2

20,00

Поз 5. Израда и постављање угаоних гребењача m1
које прихватају дрвену дашчани покривач по
косини.

27,00

Поз 6. Израда и постављање борових баскија у m1
свему према постојећем, на основу зареза и
ранијих прикивања.

60,00

Поз 7. Израда и постављање нарожњака у свему m1
према постојећем, на основу зареза и ранијих
прикивања.

30,00

УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)
В
САНАЦИОНИ РАДОВИ
Поз 4. Санација и заштита носеће
конструкције која се задржава на месту.

Г

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Поз

8.

Израда

и

постављање

подлачаца

у m1

100,00

једин. цена (дин.)

вертикалним низовима.

Поз 9. Постављање дрвеног дашчаног покривача m2
управно на стреху (вертикално).

140,00

.
Поз 10. Израда кованих ексера

ком

Поз 11. Израда и монтажа завршне греде крова m1
која прима последњи ред дрвеног дашчаног
покривача у прорез (слемењача).

60

6,00

УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
Д
КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ
Поз 12. Конзерваторски третман

m2

20,00

.
УКУПНО (Д – КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА:
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):

Општа напомена:
1) Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним
елементима кровне конструкције.
2) Све предмете музејске поставке који се налазе у објектима, благовремено изнети ван
објеката и депоновати у простор који одреди инвеститор.
Трошкови разврставања и пажљивог изношења предмета не падају на терет извођача
већ инвеститора.

II – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА АМБАР У
ПРВОМ ДОМАЋИНСТВУ
A

јед.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Поз. 13. Набавка покретних скела (козлића) за ком.
скидање и касније додавање покривке од шиндре.

кол.
2

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)
Б РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 14. Демонтажа комплетног дашчаног кровног m2

26,00

јед. цена (дин.)

покривача са крова.

УКУПНО (Б - ДЕМОНТАЖА)
В САНАЦИОНИ РАДОВИ
Поз 15. Санација и заштита носеће
конструкције која се задржава.

кровне m2

26,00

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
Г

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Поз 16. Израда и набавка нових борових баскија у m1
свему према постојећем.

20,00

Поз 17. Постављање подлачаца у вертикалним m1
низовима.

30,00

Поз 18. Постављање дрвене дашчаног покривача m2
управно на стреху (вертикално).

26,00

Поз 19. Монтажа завршне греде крова која прима m2
последњи ред шиндре у прорез (слеме).

3,45

УКУПНО (В – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА:
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):
Напомена:
Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним
елементима кровне конструкције.

III – ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ВАЈАТ У
ПРВОМ ДОМАЋИНСТВУ
A

јед.
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Поз 20. Набавка стабилних мердевина за приступ ком.
крову зграде у другом домаћинству.

УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)

кол.
2

јед. цена (дин.)

Б

РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
Поз 21. Комплетно уклањање постојећег дашчаног m2
кровног покривача - шиндре „на перо (нож)“.

61,00

m2

40,00

Поз 23. Санација и хемијска заштита носеће m2
кровне конструкције која се задржава.

20,00

Поз 22. Обијање цементних фуга са ћелице куће.

УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)
В САНАЦИОНИ РАДОВИ

УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)
Г КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Поз 24. Постављање угаоних гребењача које m1
примају шиндру „на перо (нож)“ по косој дужини.

24,00

Поз 25. Постављање борових баскија у свему m1
према постојећем, на основу зареза и ранијих
прикивања.

10,00

m1

30,00

Поз 26. Израда и постављање нарожњака

Поз 27. Израда и постављање дрвених клинова од ком.
боровине за ослањање шиндре „на перо (нож)“.

300

Поз 28. Постављање дрвене шиндре „на ламб“ у m2
вертикалним низовима.

61,00

Поз 29. Монтажа завршне греде крова која прима m1
последњи ред шиндре у прорез (слемењача).

3,70

УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)
УКУПНО СРЕДСТАВА:
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКТЕ (I + II + III)

УКУПНО СРЕДСТАВА ( I + II + III):
УКУПНО СРЕДСТАВА (са ПДВ-ом):

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Гарантни рок за изведене радове: __________________од дана примопредаје радова.
Рок за извођење радова: __________________________од дана потписивања уговора,
односно од дана увођења у посао.
Рок важења понуде____________________________ (не може бити краћи од 30 дана)
од дана отворења понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
1.Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
2.Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају бити попуњени у
потпуности, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико су
понуда и обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање за то лице,
издато од стране овллашћеног лица понуђача.
3. Уколико понуђач наступа са групом понуђача,
образац понуде попуњава, потписује
иоверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени прредставник групе
понушача, уз приложено овлашчење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе
понуђача

4). ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса, тел.,e-mail
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, тел.,e-mail
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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.

5). ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса, тел.,. e-mail
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса, тел.,e-mail
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.

VII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА
Закључен дана__________2014.године у Сирогојну између
1. Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно, из Сирогојна, Матични број:
06097553, ПИБ: 101074359, број рачуна 840-391664-97, Управа за јавна плаћања,
кога заступа в.д директора Бранко Благојевић, (у даљем тексту: Наручилац ) , и
2. __________________________________из
__________________Матични
број:__________ПИБ:__________број
рачуна___________________назив
банке_________________________________кога
заступа_______________________________(у даљем тексту: Извођач)
Са подизвођачем/подизвођачима:
(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или групом понуђача)

Уговорене стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закону о јавним набавкама (''Службени гласник РС '' број
124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео
поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2014, са јавним позивом објављеним на
Порталу јавних набавки и интернет странивци наручиоца.
- да је извођач доставио понуду бр_____oд_____2014.год, са одговарајућим прилозима,
- да је наручилац донео Одлуку о додели уговора, бр_____ од ________ 2014.год.
Члан 1.
Предмет уговора су РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНИХ ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА:
КУЋЕ У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА КРСТОВИМА И АМБАРУ, ( У даљем
тексту: радови), према конкурсној документацији Наручиоца, број 2/2014 и
прихваћеној понуди Извођача, број..................од....................., које чине саставни део
овог уговора.
Члан 2.
Цена, односно укупна вредност радова из члана 1.овог Уговора без пореза на додату
вредност износи_____________динара, односно са порезом__________динара.
Цена мора бити фиксна током целокупног периода извршења посла и не може се
мењати ни из каквог разлога.
Члан 3.
Извођач се обавезује да изводи радове по захтевима из конкурсне документације
наручиоца у року од __________календарских дана од дана закључења овог уговора,
односно од дана увођења у посао.
Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора, изведе стручно и
квалитетно у складу са понудом, конкурсном документацијом, нормативима,
стандардима и техничким описом грађевинских и грађевинско занатских радова (из
конкурсне документације), сопственом опремом, алатом, радном снагом и својим
материјалом (осим грађе за објекат Вајат под крстовима коју је обезбедио наручилац)
по спецификацији из конкурсне документације и да по завршетку радова изведене
радове преда Наручиоцу.
Члан 5.
Извођач се обавезује да омогући стални надзор и контролу над извођењем радова.
Надзор и контролу над извођењем радова из члана 1. овог уговора вршиће овлашћена
лица Наручиоца.
Члан 6.
Извођач се такође обавезује да, у складу са важећим прописима о свом трошку
предузме све потребне мере заштите на раду, противпо-жарне заштите и техничке
заштите у циљу обезбеђења сигурности запослених и трећих лица, радова, опреме,
материјала, радника и околине, као и да обезбеди несметану комуникацију у и око
објекта, односно простора у којима изводи радове, односно да ометање сведе на
најмање могућу меру.
Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси извођач.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да плаћање радова из члана 1.овог уговора изврши на текући
рачун извођача, број...............................код ................банке..........................., и то 30% на
дан отпочињања радова а остатак по извршеној примопредаји у року од 8 календарских
дана од дана пријема исправне фактуре.
Члан 8.
Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у договореном
року из члана 3. овог уговора, а није у питању виша сила или неоправдано касни у
примопредаји радова, Извођач се обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у
висини од 0,2% од укупне вредности уговорених радова, за сваки дан кашњења, с тим
да износ тако одређене казне не може биоти већи од 5% укупне вредности уговорених
радова.
Делимично извршење уговорних обавеза, односно предаја дела уговорених радова у
предвиђеном року, не искључује обавезу извођача да плати уговорну казну.
Члан 9.
Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу
или предаји изведених радова.
Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако
докаже да је само делимићно крив за кашњење.

Члан 10.
Извођач гарантује уговорени квалитет радова и даје гаранцију у трајању од..........(......)
а за уграшени материјал од ............(......)година, рачунајући од примопредаје изведених
радова.
Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом
трошку, у року од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца.
Уколико не отклони недостатак Извођач се обавезује да сноси трошак настале штете
проистекле застојем.
Уколико Извођач не отклони недостатак у утврђеном року, наручилац има право да сам
отклони неостатак, о трошку извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених
лица.
Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу
објекта, односно простора, у којем се изводе радови.
Извођач неће бити одговорнан за недостатке који настану услед неправилног
коришћења, механичких и других оштеђења или услед предузимања неодговарајућих
радњиу од стране наручиоца.
Члан 11.
Наручилац може да у року од 8 дана од дана завршетка радова односно дела радова,
достави Извођачу примедбе у писаној форми.
Члан 12.
Уколико наручилац током извођења радова утврди да уграђени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима из конкурсне документације, забраниће његову
даљу употребу и уградњу.
Извођач такође сноси одговорност уколико употреби материјал који не одговара
прописаном квалитету или уколико није поштовао важеће стандарде и техничке
прописе који регулишу квалитет материјала који ћа бити уграђен са аспекта заштите
животне средине.
Уколико извођач у договореном року не поступи у складу са одредбама става 4.овог
члана наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет
извођача.
Члан 13.
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења
настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали
неупотребљени материјал опрему и средства за рад која је користио у току рада, очисти
градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор у којем је изводио
радовце, просторије које је евентуално користио у току извођења радова и земљиште
око објеката.

Члан 14.
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности
према другим лицима, укључијући запослене и представнике наручиоца, од последица

смрти, телесних повреда, оштећења имовине и других штета и губитака до којих може
доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све
штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим
уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.
Члан 15.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
-уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 7 (седам) календарских дана, као
и ако Извођач не изводи радове у складу са техничком спецификацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова и
-уколико изведени радови не одговарају прописима, стандардима, квалитету и
техничком опису радова, а Извођач није поступио по примедбама овлашћених лица.
Члан 16.
Уговор се закључије до краја календарске године.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и прописа
који регулишу предметну материју.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.
Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.
Члан 19.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од који свака уговорна страна
задржава по 2(два) примерка.
НАРУЧИЛАЦ
Музеј на отвореном ''Старо село''
Бранко Благојевић, в.д

ИЗВРШИЛАЦ
______________________________

Напомена:
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме
потврђијемо да је сагласан са садржином модела уговора

Додатна напомена:
Ако Понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор
додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Образац бр 5

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде JНМВ број 2/2014, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
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.

Достављање ове изјаве није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Образац бр 6
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова , ЈНМВ бр 2/2012. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНИХ
ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА: КУЋЕ У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА
КРСТОВИМА И АМБАРУ, 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, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције .Организација за заштиту 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 2 године. Повреда конкуренције представља негативну референцу у смислу члана 82.
став1.
тачка2
Закона.
Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити
попуњен , потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно сваког
понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Образац бр 7
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2.ЗАКОНА

У
вези
члана
75.
став
2.
Закона
о
јавним
набавкама,
_______________________________________________________ дајем следећу
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке
радова, ЈНМВ број 2/2014, ЈНМВ бр 2/2012. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНИХ ,
ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА: КУЋЕ У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА
КРСТОВИМА И АМБАРУ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
M.П.

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бири потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр 8

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
_______________________________________________________дајем:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне
набавке радова - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНИХ , ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДАМА: КУЋЕ
У ДРУГОМ ДОМАЋИНСТВУ, ВАЈАТУ СА КРСТОВИМА И АМБАРУ, ЈНМВ бр 2/2014, да
смо технички опремљени за извошење радова који су предмет набавке и да поседујемо
потребну опрему.

Датум
________________

Понуђач
M.П.

__________________

