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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- www.uzzpro.gov.rs
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), у даљем тексту ЗЈН.
3. Предмет јавне набавке је извођење радова.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања
понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији лифта у Македонскoj 4.
Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи лифтова.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017
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III
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Рок извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 дана од дана уплате аванса.
2. Mесто извођења радова
Место извођења радова је објекат у улици Македонска 4.
3. Начин и услови извођења радова
Прописани услови за извођење радова, обавезни су за понуђача.
Сви радови на реконструкцији лифтовских постројења, вршиће се на основу
израђеног пројекта који се налази у прилогу конкурсне документације.
Радови на реконструкцији лифтовских постројења изводе се по систему „кључ у
руке“.
Испорука и уградња лифтовских постројења мора да обухвати све ставке из
спецификације, као и:
- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифта и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према
упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту
постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и
транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путне и транспортне трошкови материјала, опреме и радне снаге,
- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у
рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”.
Понуђач је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен
Спецификацијом.
Материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету који
је прописан пројектом и испитани од стране овлашћених органа.
Понуђач је дужан да сав материјал, делове, подсклопове и склопове за монтажу
прегледа и да неисправане одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала,
делова, подсклопова и склопова. За уграђивање неисправног материјала, делова, подсклопова и
склопова Понуђач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу неисправних и поновну
монтажу исправног матријала, делова, подсклопова и склопова неће добити од Наручиоца
никакву одштету и надокнаду.
Уговорена цена је обавезна за Понуђача у складу са важећим Узансама о
грађењу.
За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење
Наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то
Узансама о грађењу предвиђено.
У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене,
умањује се у висини од 2 промила дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене
вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Понуђача у
извршењу уговорних обавеза.
Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017
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Понуђач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из
конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не
би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.
Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно
обавити припремне радове, Понуђач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са
њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења
монтаже.
Понуђач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном
року отклони све недостатке који би се појавили услед неоговарајуће монтаже, скривених мана
или неквалитетног материјала, делова, подсклопова и склопова испоручених и монтираних од
стране понуђача, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од
стране Понуђача исте може наручилац извршити на терет Понуђача као и да за наплату свих
трошкова може да активира средство финансијског обезбеђења.
Понуђач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и
трећих лица сходно важећим прописима.
Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и
квалификовани за радове који су предмет набавке.
При извођењу радова мора се водити рачуна да се не оштете околни објекти, да
се не оштете друге инсталације које су већ изведене и као и сама зграда. Сваку учињену штету,
било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности у
послу Понуђач је дужан да надокнади, односно да поправи оштећење.
Све отпатке и смеће, Понуђач је дужан да о свом трошку однесе са градилишта
на место где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на дневној бази.
Понуђач је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају бити
уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган
наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе
плаћања изведених радова.
Понуђач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење
истих.
После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни
пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана
именована од стране наручиоца и једног члана именованог од стране понуђача. Ова комисија
саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је
пуноважан уколико су га потписала два члана комисије.
Уколико комисија стави оправдане примедбе на квалитет и квантитет
извршених радова понуђач је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све
недостатке. Ако то не учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго правно лице да
изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити Понуђач.
Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова
утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним
уговореним ценама.
Наручилац се обавезује да:
- Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему до
завршетка монтаже лифта;
- Обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде
за сво време трајања монтаже лифтовских постројења;
- Обезбеди довод електричне енергије до Б ормана у машинској просторији, а
према овом пројекту;
- Обезбеди довод заштитног уземљења у јаму возног окна;

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017
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4. Технички услови
Наручилац је дужан да Понуђачу обезбеди сву потребну документацију, која
обезбеђује несметано извођење радова.
Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити
пројектант и надзорни орган, понуђач ће унети у документацију. О начину уношења измена у
документацији, понуђач је дужан да унесе у документацију у договору са пројектантом и
произвођачем постројења.
За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја
на рад и функционалност инсталације и проузрокују неправилан рад постројења или штету,
пројектант неће сносити одговорност.
Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и
инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и
одговарајући атест.
Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и
прописима, Правилником о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција
заваривањем („Службени лист СФРЈ“ број 19 од 1959. године) и другим важећим прописима.
Сходно члану 16. Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на
оруђима за рад (Службени лист СФРЈ бр. 18 од 1991.) на лифту мора бити поставњена натписна
плочица са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу,
серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага,
радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.).
Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и
завршним слојем.
Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:
Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 и 91/2015.
Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97.
Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне
струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник
СРС бр. 21/89
Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91.
Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и
истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66.
Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми, СЛ
СФРЈ бр. 35/69.
Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању
службе спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71.
-

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015)

- Уредба о Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења („Службени гласник СРС“ број 50/79).

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити
највећу пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу манипулације
при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања тј. причвршћивања за под.
Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније
завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина ослањања.
При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од
елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија уколико је нека
машина по природи свог рада осетљивија или изложена вибрацијама, ударима или сличним
неправилностима.
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При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до оштећења
машине.
Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за
дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност за раднике,
а и за сам део.
Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи
осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При извођењу
монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од произвођача опреме.
Понуђач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и
упутство за руковање и одржавање, као и осталу документацију прописану важећим прописима
који се односе на предмет набавке.
5. Техничка контрола пре пуштања у рад
Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим
правилницима за ову врсту постројења.
За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство
довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради
надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.
Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав
приговор, може се постројење – опрема предати наручиоцу. Од тог дана тече гарантни рок.
О примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то
да ли су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне
документације.
У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у
гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, Понуђач је дужан да о свом
трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег
материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације.
6. Техничка документација лифта
Понуђач по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат
изведеног стања у 5 укоричених примерка (4 укоричена примерка се достављају наручиоцу
после овере) и 1 примерак у електронској форми на CD, пројекти треба да буду уредно оверени
од стране надлежног органа.
Под техничком документацијом лифта, се подразумева: Пројекат изведеног
стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског
постројења, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске
просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то
потребно понуђач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно
оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано
атестирати, технички прегледати и пустити у нормалну експлоатацију.
7. Остале обавезе понуђача
Понуђач је дужан да у цену радова урачуна:
- достављање Извештаја о извршеним мерењима електричних величина;
- прибављање сертификата за употребу лифта после модернизације, a уколико је
гарантни рок дужи од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за употребу
лифтовског постројења;
- транспорт демонтиране опреме на место које одреди наручилац (до 15км
удаљености);
- редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним
материјалом без додатне надокнаде.
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- на основу достављене документације од стране наручиоца и сагласности
пројектаната обезбеди употребну дозволу.
8. Обилазак локације
Пре подношења понуде понуђач може да извршити обилазак локације, прегледа
објекат, узме све потребне мере, упозна се са изведеним стањем и упозна са предвиђеним
пројектом санације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне
набавке, односно ради давања квалитетне понуде.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди
Наручилац.
Контакт особа за заказивање термина: Марко Цолић, број телефона: 064/8167329.
9. Атести и сертификати
Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је, да у складу са важећим
прописима који се односи на предмет набавке достави: атестну документацију за уграђене
делове, сертификате о техничкој контроли лифтова и све потребне дозволе за реконтруисане
лифтове.
10. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
11. Обука запослених лица
Понуђач је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку четири
запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и
опслуживању лифтовским постројењем.
12. Гарантни рок
Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може бити
краћа од двадесет четири месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
Понуђач гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање
резервних делова на тржишту најмање 10 година по окончању гарантног рока о чему потписује
изјаву која је саставни део конкурсне документације.
14. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова.У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач
мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
15. Безбедносна провера
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три
дана,од дана закључења уговора, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила која ће бити ангажована на реализацији предметне набавке у складу са захтевима
Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Обавезни услови из члана 75. ЗЈН

-

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН).

-

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 (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН).

-

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 (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН).

-

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).

Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације.

Доказ за физичко
лице:
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ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава
услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
број 88 за 2017. годину, чији је предмет извођење радова на реконструкцији лифта у
Македонскoj 4 и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН).

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 (члан 75. став 1. тачка 2)
ЗЈН).

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН).

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА

којом понуђач: ____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ___________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине (члан 75. став 2. ЗЈН).

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА

којом понуђач: _________________________________________________________________
(назив понуђача)
из _______________________________под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења понуде
(члан 75. став 2. ЗЈН).
Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Управа за заједничке послове републичких органа,
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ИЗЈАВА
Под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
понуђач
____________________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ
да подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности број 88 за 2017. годину, чији је предмет предмет извођење радова на
реконструкцији лифта у Македонскoj 4:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН).

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 (члан 75. став 1. тачка 2)
ЗЈН).

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН).

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017

Страна 14 од 74

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач ___________________________ из _____________________ поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине (члан 75. став 2. ЗЈН).

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из __________________________________под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да подизвођач _____________________________ из ____________________________
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.
ЗЈН).

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Управа за заједничке послове републичких органа,
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ИЗЈАВА
Под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
члан
групе
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава
услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
број 88 за 2017. годину, чији је
предмет набавка предмет извођење радова на
реконструкцији лифта у Македонскoj 4:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН).

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 (члан 75. став 1. тачка 2)
ЗЈН).

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН).

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА

којом члан групе:__________________________________________________________________
(назив понуђча)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине (члан 75. став 2. ЗЈН).
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА

којом члан групе: __________________________________________________________________
(назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.
ЗЈН).
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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2. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично
поверава подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да
наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености
услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву која је саставни део
конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ:

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености
обавезних услова (чл. 75. и ЗЈН) која је саставни део конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

Доказ:

Споразум понуђача доставити у понуди
Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део
конкурсне документације

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
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.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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ИЗЈАВА

У

предметној

________________________%

јавној
укупне

набавци
вредности

делимично
набавке,

поверавам
а

што

се

подизвођачу
односи

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена: Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу не
може бити веће од 50% од укупне вредности набавке.
Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити

преко

подизвођача.

.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
(Члан 76. Закона о јавним набавкама)
1. Финансијски и пословни капацитет
1.1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2015. годину – минимално 5.000.000,00 динара
(члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).
Доказ за правно - Биланс успеха за 2015. годину на прописаном обрасцу (АОП
лице: 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег
финансијског извештаја за 2015 годину од Агенције за
привредне регистре (АОП 1001).
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН).
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2015. годину.
предузетнике:
Доказ за физичко - Потврда о промету код пословне банке за 2015. годину.
лице:
1.2. Пословни капацитет
1.2.1.Укупна вредност изведених радова који су предмет јавне набавке у 2013,
2014, 2015 и 2016. години – минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2)
Закона о јавним набавкама).
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са
исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу
који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка
референтних наручилаца.

1.2.2.Сертификат
Понућач мора да поседује важећи сертификат SRPS ISO 9001 или ISO 9001
систем менаџмента квалитетом или одговарајући
Доказ за правно
лице:
- Фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001 или ISO 9001
Доказ за
(систем менаџмента квалитетом)
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Управа за заједничке послове републичких органа,
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2. Кадровски капацитет
Понуђач мора да располаже следећим кадровским капацитетима и то:
- један запослени или радно ангажовани инжењер машинства са важећом
лиценцом ИКС-а број 434;
- један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са важећом
лиценцом ИКС-а број 450;
- два запослена или радно ангажована лифт монтера електро струке и три
запослена или радно ангажована лифт монтера машинске струке.

За инжењере:
Доказ за правно - копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
лице: кога се види да су запослени инжењери пријављени на пензијско
осигурање и уколико су радно ангажовани и уговор о радном
Доказ за ангажовању. Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду
предузетнике: или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном
ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду;
Доказ за физичко - копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије из
лице:: које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета
као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори.
За лифт монтере:
- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско
осигурање, за сваког запосленог појединачно и уколико су
радно ангажована и уговор о радном ангажовању. Уз обрасце
доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно
ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у
складу са Законом о раду. Уколико се из наведених образаца не
види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ
(уверење, диплома или доказ о додатној обучености)

Управа за заједничке послове републичких органа,
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Списак референтних наручилаца
Ред.
бр.

Списак референтних наручилаца – купаца
1

Вредност
извршених услуга без
ПДВ-а
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или
копије.
НАПОМЕНА:

- У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову
табелу и образац бр. 1 – копирати.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом

потврђујемо

да

је

_________________________________________

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________у 2013, 2014, 2015 и 2016.
години,

извео

радове

на

реконструкцији

лифтова,

у

укупној

вредности

од

_________________________(словима: ________________________________________________
динара), без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци број 88/2017, чији је извођење радова на реконструкцији
лифта у Македонскoj 4 и у друге сврхе се не може користити.
Место
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

Управа за заједничке послове републичких органа,
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КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
ИНЖЕЊЕРИ

Ред.
бр.

Име и презиме ангажованог
дипломираног инжењера машинства са лиценцом ИКС 434

1

2

1.

Ред.
бр.

Име и презиме ангажованог
дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом ИКС 450

1

2

1.
(потребно је попунити табелу)
ЛИФТ МОНТЕРИ
Ред.
бр.

Име и презиме радника

Профил и степен стручне
спреме

1.
2.

3.

4.

5.

(потребно је попунити табелу)
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена:

Уписати потребне податке

Управа за заједничке послове републичких органа,
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све изјаве дате под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена
лица свих чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до датума и часа назначеног у позиву за подношење понуде.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на
предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке,
а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Управа за заједничке послове републичких органа,
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са
јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних
услова, која је саставни део конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
равни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
У цену је потребно урачунати испоруку и монтажу која мора обухватити све
ставке из спецификације као и следеће:
- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених
радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према
упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту
постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и
транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путне и транспортне трошкове материјала, опреме и радне снаге,
Управа за заједничке послове републичких органа,
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- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у
рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”.
- стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове
републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројење
Цене су фиксне и не могу се мењати до истека рока важења уговора.

10. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност
вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде
Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2.ове тачке, остају фиксне и
непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа
Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број
и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
12. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара,
по једном штетном догађају.
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења
закљученог уговора.
13. Средства финансијског обезбеђења
13.1 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату у понуди уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да
потпише или благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског
обезбеђења прописано конкурсном документацијом.
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13.2 Меница као средство обезбеђења за достављање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да у понуди достави:
-Попуњену сопствену меницу у висини од 10% од вредности понуде без ПДВа, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са
чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник
РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности понуде без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, уколико понуђач у тренутку
примопредаје предмета уговора не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року.
- Потврду о регистрацији менице.
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30
дана од дана отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
13.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
13.4. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора
достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од
50% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 5 дуже од рока за извршење уговорених
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
13.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку примопредаје
предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
14. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
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15. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
16. Заштита података Наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним
набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда предајом на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616615,и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 88/2017 чији је
предмет извођење радова на реконструкцији лифта у Македонскoj 4.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује
комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази 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 и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен 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 понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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19. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски
најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим
елементима критеријума:
Ред.
Бр.

Број
пондера (бодова)

ОПИС

1.

ЦЕНА

65

2.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

10

3.

ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

10

4.

ГАРАНТНИ РОК

10

5.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

5

УКУПНО БОДОВА:

100

1. ЦЕНА
Код овог елемента критеријума упоређује се укупна висина понуђене цене.
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је 65.
Број бодова по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу цене =

65 х најнижа понуђена цена
понуђена цена

2. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У циљу веће енергетске ефикасности уграђене опреме, смањења потрошње
енергије, малих губитака при раду а самим тим великог степена корисности и економичности
овај елемент критеријума се односи на енергетску ефикасност хидрауличног агрегата.
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је 10.
Бодови по основу енергетске ефикасности - ко понуди хидраулични агрегат
А+ класе добија 10 бодова, за А класу добија 7 бодова, за Б класу добија 3 бода а за све остале
ниже класе добија 0 бодова.
3. ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
У циљу уградње оригиналних резервних делова, ефикаснијег, економичнијег и
квалитетнијег одржавања уграђене опреме овај елемент критеријума се односи на постојање
резервних делова на тржишту по окончању гарантног рока за извршење радова.
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је 10.
Бодови по основу обавезе у погледу резервних делова - ко понуди постојање
резервних делова на тржишту 10 година добија 0 бодова, за 11 година добија 2 бода, за 12
година добија 4 бода, за 13 година добија 6 бодова, за 14 година добија 8 бодова, за 15 година
добија 10 бодова.
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4. ГАРАНТНИ РОК
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је 10 бодова.
Понуђач који понуди најдужи гарантни рок за сву испоручену опрему, изведене
радове и монтажу добија максималних 10 бодова.
Број бодова осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу гарантног рока =

10 х понуђени гарантни рок
најдужи гарантни рок

Гарантни рок за сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може
бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и монтаже.

5. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА
Највећи број бодова по овом критеријуму је 5 бодова.
Понуђач који понуди најкраћи рок за завршетак радова и монтажу добија
максималних 5 бодова.
Број бодова осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу рока завршетка радова =

5 х најкраћи рок
понуђени рок

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од уплате
аванса.
20. Понуде са истим бројем пондера
У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера, наручилац ће
изабрати понуду понуђача који оствари већи број пондера по основу критеријума цена, а
уколико два или више понуђача остваре исти број пондера по основу критеријума цена
наручилац ће изабрати понуду понуђача који оствари већи број пондера по основу крутеријума
дужи период гаранције за сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу, који не може
бити краћи од две године.
21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи
следеће податке:
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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- 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;
- износ таксе у висини од 60.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
22. Закључењe уговора
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.
23. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке највише до
5% од укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.
24. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Зоран М. Живановић, контакт телефон 064/8167-025.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у
поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити
као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и
откривања као пословну тајну, а у складу са Законом којим се уређује заштита
пословне тајне, односно у смислу Закона којим се уређује тајност података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их
чува и штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: _______________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда у предметном поступку, дајем
понуду како следи:

Понуда број:
Датум:
Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус понуђача
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус подизвођача
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна:
Назив пословне банке код које
се води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити
поверено већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус члана групе – носиоца
посла
(заокружити)

А) Правно лице
Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус члана групе
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
_________________________________________ дана од дана отварања
понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
I - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСИТИКЕ ЛИФТА
1. Врста лифта:
ХИДРАУЛИЧНИ,ПУТНИЧКИ............................................................................................ком.1
2. Носивост:.....................................................................................................................Q=400kg или 5
путника
3. Вешање:.....................................................................................................ХИДРАУЛИЧНИРУКСАК 2:1
4. Номинална
брзина
кретања:.........................................................................................................0,5m/s
5. Број
станица.........................................................................................................................................3
6. Број прилаза: .....................................................................................................................1+2 (под
1800)
7. Висина дизања: ........................................................................................................................-..9,32m
8. Радна
средина:
...............................................................................................................нормална,сува
9. Управљање(врста команде):
................................................................................................сабирно,на доле
10. Возно окно: ..................................................................................................... постојеће челично са
испуном
Осветљење у возном окну.......................................................................................треба да
буде LED
11. Димензије возног окна (mm): ................................................................................ширина:1740,
дубина:1000
12. Машинска просторија:
..........................................................................................................постојећа зидана
положај: ..............................................................................................................доле, испод
возног окна
13. Кабина лифта:
.....................................................................................................................................метална
Димензије(mm): ......................................................................ширина:1280, дужина:790,
висина: 2200
врата кабине:......................................................................................................аутоматска
телескопска
димензије
врата(mm):......................................................................................ширина:700,висина:2000
хватачки уређај на раму кабине:.........................................................................са тренутним
дејством
Под у кабини......................................................................................................треба да буде
обложен орегиналном облогом пода од синтетичког материјала неклизајућег и
отпорног на хабање у боји по избору инвеститора из каталога произвођача и који
испоручује произвођач лифта (неће се дозволити никакве керамичке плочице
набављене на нашем тржишту)
Осветљење у кабини.................................................треба да буде LED одговарајуће за
ту кабину
14. Врата возног окна ............................................................................................................... Полуаутоматска
димензије врата (mm):
...................................................................................ширина:700,висина:2000
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15. Погонски агрегат:........................................................................................................ОМАR или
одговарајући
Блок вентила са
прикључком:............................................................................................................ 11/2''
Запремина
резервоара:......................................................................................................................210 l
Капацитет вијчане
пумпе:...............................................................................................................75l/min
Електромотор снаге:
...................................................................................................................... 6 kW
Номинална струја:
..........................................................................................................................In=21А
Полазна
струја:................................................................................................................................Ip=31
А
16. Радни цилиндар:
Пречник клипа:......................................................................................................................
80/ 70mm
Укупан ход клипа:........................................................................................................................
4785 mm
Пречник цилиндра:............................................................................................................
114/ 106mm
Укупна дужина
цилиндра:........................................................................................................... 4925 mm
Вентил против пуцања
цеви:.............................................................................................................. 11/2''
Ролна за ужад на
клипу:.................................................................................................................... 400
Број ужади и пречник
ужади:........................................................................................................ 4x 10
17. Хидраулична инсталаиција:
Челичне безшавне цеви:....................................................................................................

42mm(1 12 ")
Гумено црево за високе притиске 50bar DIN EN 853:.......................................................

42mm(1 12 ")
18. Шине вођице кабине: ..........................................................................................................Т89 x 62
x 16 mm
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Испорука и радови:
-Демонтажа постојећег лифта са свим припадајућим деловима.
-Транспорт демонтиране опреме на место које одреди инвеститор (до 15 километара
удаљености)
-Чишћење објекта од шута и прашине.
-Израда, у дну јаме возног окна, заједничке армирано-бетонске подлоге за све шине, челични
стуб хидроцилиндра, све UNP носаче и одбојник кабине, испод осе хидроцилиндра урадити
армирано-бетонски стуб од пода машинске просторије до дна јаме возног окна.
-Комплет малтерисање машинске просторије хидроизолирајућим малтером као и израда новог
армирано-бетонског пода, са обијањем старог малтера и рушењем старог пода.
-Затварање свих непотребних отвора у машинској просторији и возном окну.
-Уградња браве и сигурносног контакта на ревизиона врата.
-Израда нове вентилације возног окна и машинске просторије комплет са лименим каналима
противпожарно изолованим Е90
-Извођење свих потребних електро радова предвиђених уговором.
-Уградња нових противпожарних врата отпорних на пламен 90 минута.
-Облагање возног окна комплет са спољне стране ридурит плочама ППЗ класе 90 минута.
-Понуђач по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања
у 5 укоричених примерка (4 укоричена примерка се достављају наручиоцу после овере) и 1
примерак у електронској форми на CD, пројекти треба да буду уредно оверени од стране
надлежног органа.
Под техничком документацијом лифта, се подразумева: Пројекат изведеног стања лифтовског
постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат
инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле)
до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно понуђач ће
сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране
инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички
прегледати и пустити у нормалну експлоатацију. Уколико је то потребно извођач ће сачинити и
све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжењера са
одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и
пустити у нормалну експлоатацију.
-Израда и испорука, увоз, осигурање, транспорт, ускладиштење опреме у магацин извођача и
парцијални транспорт подсклопова и склопова постројења.
-Монтажа лифта са функционалним пробама и пуштање у рад.
-Технички преглед,статичко и динамичко испитивање, атестирање и издавање сертификата одн.
употребне дозволе, a уколико је гарантни рок дужи од 24 месецa, прибављање и трећег
годишњег сертификата за употребу лифтовског постројења
-Редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним материјалом.
-Извештај о извршеним мерењима ел. величина
-Понуђач је дужан да гарантује могућност сервисирања опреме (постојање резервних делова на
тржишту) најмање десет година по окончању гарантног рока.
-Извођење свих пратећих грађевинско- занатских радова у склопу замене лифта.
-Израда и испорука упустава, ознака и шема.
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Опис електромеханичке и хидрауличне опреме из пројекта
Списак опреме са описом
1.

2.

Погонски агрегат у свом лименом орману:
- вијчаста пумпа капацитета 75 l/min
- електро мотор за погон пумпе P= 6 kW, 50Hz, 400V.; ln=21A, старт звезда-троугао (Y- )
- резервоар запремине 210 Lit
- хидраулично уље H-LP 46 (ISO VG 46)
- вентиласка група 11/2”, напон вентила 48V (вентил за принудно спуштање 12V)
- вентил за преоптерећење кабине (5-50 bar)
- ручна пумпа
Радни цилиндар - из једног дела
клип: 1степен С80-5 ОМАР, 80/ 70mm; макс. ход клипа 4785m
цилиндар 114/ 106mm; Lc=4925mm
вентил против пуцања цеви R 11/2
причврсни прибор и ослонац цилиндра

Ком.
1
компл

1
компл

3.

Гумено црево за високе притиске 42x6,5m, са одговарајућим прикључцима за погонски агрегат и 1
компл.
вентил против пуцања цеви (на радном цилиндру) за везу

4.

Командна табла, штампана плоча, у лименом орману, у свему према пројекту, са одговарајућим ел. 1
Шемама. Инрефонска веза са кабином. Осветљење ормана 200lux. Батеријско напајање у случају компл
прекида напајања ел.енергије лифт се спушта до прве станице и отвара врата.

5.
6.

Главни прекидач (табла "Б") у лименом орману са одговарајућим осигурачима и прекидачима, у 1
компл
свему према пројекту, обележено на српском језику.
Гумени тепих "атестиран" испред командне табле и главног прекидача
1

7.

Ватрогасни апарат С09 (постављен у маш. просторији)

1

8.

Лимени сандук за одлагање материјала за одржавање лифта (постављен у маш. просторији)

1

9.

Прилазна врата возног окна: Полу-Аутоматска
са стакленим
отвором, ширина=700mm,
Висина=2000mm, комплет са свим припадајућим елементима, завршно офарбана електростатичким 3
компл
лаком сиве боје. Ватроотпорности Е90 (СРПС ЕН 81-58)

10. Шине-вођице кабинеT89x62x16 са ојачањем УНП120 према графичкој документацији и 2 компл
припадајућом шрафовском робом
11. Конзоле (за везу шина-вођица кабине за зид возног окна) са клемама и везним материјалом, у свему 1
компл
према пројекту)
1 компл
12. Конзоле, летве и магнетни прекидачи у возном окну и на кабини (n=3комада) са инсталацијом
13.
14.
15.
16.
17.

Конзоле и летве за крајње и предкрајње прекидаче
Крајњи прекидач, предкрајњи прекидач

3+2
компл

3+2

компл

Oслонац армирано бетонски испод шина и цилиндра, 6,3х220x220,l=1040mm са гуменим
1 компл
амортизером, и три чел.плоче, заштитно и финално офарбан
Ослонац челични испод цилиндра 2 х UNP10, l=1940mm, заштитно и финално офарбан
1 компл

Рам кабине за ношење кабине лифта за руксак систем 2:1 са клизачима за шину дебљине 16mm са
свим припадајућим деловима и котурачом 320х4х 10mm и ужадима за задату висину дизања.
1компл
Хватачки механизам за тренутно кочење.
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Списак опреме са описом

Ком.

18. Метална кабина са индиректним осветљењем и непокретним подом, обојена ефектним лаком
a) Уређај за напајање нужног светла са алармним звоном на кабини и гонг пристајања
1 компл
b) Аутоматска врата 700/2000mm са припадајућим комплетом, фарбана електростатичким
лаком сиве боје, једнокрилна аутоматска са отварањем на страну
2
компл
c) заштитна челична ограда на крову кабине са бочне стране,преклопна са контактом
1 компл
d) огледало целом ширином кабине на бочном зиду од пола до плафона, рукохват
e) Регистар кутија Инокс са ЛЦД-дисплејем, дугмад за све станице, дугме аларм,кључ брава 1 компл
за ВИП-вожњу, нужно светло,
1 компл
f) Интерфонска веза кабина-командна табла-портирница
1 компл
g) Осветњење кабине индиректно 50lx на поду
1 компл
19. Кутије управљања и сигнализације:
- регистар кутија Инокс у кабини за управљање из кабине са кључном кутијом .
1 компл
- позивне кутије за позивање лифта са потврдом позива и стрелицом смером вожње. Инокс
3 компл
- кутија ревизије за управљање лифтом са крова кабине (за сервисну вожњу)
1 компл
20.

Електроинсталациони материјал
проводници PVC 1mm2 за повезивање командне табле са осталим деловима лифтовског
постројења у возном окну, на кабини и у маш. просторији (према монтажним ел. шемама)
1 компл
- проводници PVC за повезивање моторне линије од главног прекидача до командне табле и од
ком. табле до ел. мотора пумпе (према монтажним ел. шемама) одговарајућег пресека
1 компл
- вишежилни пљоснати пратећи каблови 16х1mm2 за повезивање инсталације од командне табле
до кабине лифта 25m
1 компл
- разводна кутија (на коју се прикључује пратећи кабл) на кабини лифта
1 компл
- пластични канали, гибљива црева и бужир цеви са обујмицама и везним материјалом, (према
монтажним ел. шемама) (засебно водити командни од електро вода у возном окну)
1 компл
- осветљење возног окна каблови, бродске плафоњере са сијалицама (за 6 сијаличних места) према монтажним ел. шемама
1 компл
- поцинкована трака (за уземљење лифтовских елемена у возном окну и маш. просторији) са
прикључним елементима (према монтажним ел. шемама)
1 компл
- шуко прикључница са заштитним контактом на кабини и једна лампа преносна,
1 компл
- табла "Д" у дну возног окна (гребенаста склопка за искључење команде, шуко прикључница са
заштитним контактом и наизменична гребенаста склопка за осветљење возног окна)
1 компл
- поцинкована трака за везивање свих металних маса у јами и машинској просторији 15m
1 компл
-

21.

Комплетна упутства и шема (према пројекту)
Комплет налепница
Књига одржавања

1
1
1

22. А) Вентилација машинске просторије принудна са пробијањем отвора у 2 зида:
- Лименим каналом Fi 100mm, дужине 16m са 6 колена под 90 0, целом дужином канал
противпожарно изолован Е90.
- Вентилатор производ: Soler&Palau-Шпанија модел:VENT-200L, центрифугални in line, са
температурним и противдимним сензором у врху и јами возног окна а повезан и са температурним и
противдимним сензором у плафону машинске просторије; проток:L=220m3/h; напор: p =60Pa; број
обртаја: n=2500o/min; снага ел.прикључка:N=78W; струја:I=0,33A монофазни; тежина:G= 3kg; 1 компл
брзина у каналу v=2,7m/s.
1 компл
Б) Вентилација возног окна природна путем лименог канала 100х325mm противпожарно изолован
Е90 на крају комарник и противкишна жалузина (са пробијањем отвора у зиду).
Напомена:
Сва опрема израђена је у складу са:
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова — Део 2: Лифтови са хидрауличним погоном
СРПС ЕН 81-2
- Сви елементи (за које се то тражи прописима) морају да поседују одговарајуће атесте у складу са
правилником о безбедности лифтова, СЛ Лист РС бр 101/10.
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ОПШТА УПУТСТВА И НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ВРШЕЊА РАДОВА НА
ОБЈЕКТУ МАКЕДОНСКА 4
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Пре почетка радова потребно је поново узети мере грађевинског дела, возног окна, висине
дизања и виском проверити вертикалност постојећих на објекту грађевинских и
браварских структура на објекту. ДИМЕНЗИЈЕ ДАТЕ ПРОЈЕКТОМ СУ ДАТЕ КАО
МОГУЋЕ, А НЕ КАО ГАРАНТОВАНЕ
Плафон возног окна који је тренутно нижи за око 200мм отворити у габариту возног окна и
обложити ридурит гипсаним плочама атестиране класе противпожарности 90 минута.
Демонтирати постојеће превојне ужетњаче у врху возног окна
Постојећи структурални INP профили се задржавају и на њих се заваривањем, уз помоћ
прелазне подконструкције, причвршћују шине вођице са припадајућим ојачањима.
Монтажа шина вођица почиње од ВРХА возног окна и креће се на доле уз помоћ вискова и
привремених конзола.
Систем вешања шина је ``полувисећи`` јер се иначе не може постићи захтевана
толеранција размака шина. Сам објекат се за 70 година постојања ``смирио`` у смислу
слегања темеља објекта и са тог разлога се примењује овај систем вешања шина вођица.
При монтажи шина вођица користити привремене конзоле шина класичног типа.
Водити рачуна о настављању шина и UNP120 профила, будући да се њихове дужине
обично разликују, а UNP120 се користи и као плоча за наставњање шина са класичном
вијчаном везом. Прецизну припрему UNP120 профила треба извршити у радионици, а НЕ
НА ОБЈЕКТУ.
Када се у процесу монтаже шина дође до дна возног окна, тек тада се врши уградња стопа
шина и стопа постоља цилиндра, а затим и самог цилиндра са постоњем.
Предвиђено је да се не демонтира бели ребрасти лим зида возног окна, али уколико је то
због вршења радова неопходно, Извођач мора рачунати при давању понуде и на те
околности, односно, да ће морати да демонтира постојећу облогу возног окна у целини.
Предвиђено је да се ридурит плоче ППЗ класе 90 минута поставе са спољне стране возног
окна. Наравно, могу се користити било које друге облоге које задовољавају тражену класу
противпожарности (достављање атеста облоге на противпожарну класу је обавезно без
обзира на произвођача).
При постављању канала за проветравање у врху возног окна и јами возног окна, исте
обложити или офарбати тако, да буде обезбеђена њихова противпожарност класе 90
минута. На врху возног окна канал водити испод постојећег плафона, а из машинске
просторије кроз предвиђени отвор на машинској просторији, кроз спратну плочу и
портирску кућицу до спољне средине. Вентилација машинске просторије је принудна и
уграђени вентилатор одводе топлоту и димне гасове изван објекта, а извор свежег ваздуха
су зазори на ПА вратима возног окна кроз које се увлачи ваздух из објекта и кроз
постојећи отвор на плафону машинске просторије, доспева у машинску просторију.
При израде бетонске стопе у јами возног окна обезбедити да остане отвор пречника 120 мм
или истог попречног пресека на плафону возног окна, тамо где је сада постављен затезач
граничника брзине. Надаље, имати у виду да се за ту армирано бетонску конструкцију
везују и анкери за погонску ужад хидроцилиндра.
Рушење бетонског постоља у машинској просторији извести сечењем (обавеза Извођача
радова). Постоље рушити у потребној мери да би се добио раван под машинске просторије
и неопходне слободне површине дефинисане Правилником за лифтове.
Није предвиђено рушење постојећих челичних греда испод плафона машинске просторије,
али уколико је оно неопходно, пада на терет Извођача.
Зидове и под машинске просторије треба малтерисати у потребној мери, окречити,
браварију офарбати, уградити ПП врата са сигурносним контактом класе 90 минута,
извести бетонски стуб испод хидроцилиндра и извршити све потребне електро-радове.
Обавеза је Инвеститора да омогући несметан пролаз до машинске просторије, како у
тренутку вршења радова, тако и у свакодневној експлоатацији у сврху одржавања.
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17. Потребно је проверити напојни кабл и уколико задовољава услове предвиђене овим
пројектом и у задовољавајућем је стању, може се користити и надаље. Уколико то није
могуће - ти радови спадају у обавезу Инвеститора.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
Општи погодбени услови су саставни део поступка Јавне набавке и обавезни су
за извођача .
Сви радови на реконструкцији лифтовског постројења, вршиће се на основу
израђеног пројекта који се налази у прилогу конкурсне документације.
Понуда се подноси на основу пројекта, односно техничког описа пројекта на
основу кога је израђена конкурсна документација. Сви понуђачи морају да добију на увид
пројекат као и технички опис опреме – лифтова, радова и потребног материјала. Сви примерци
техничког описа који се дају понуђачима морају бити идентични како би сви понуђачи
одговарајуће лифтове и радове понудили у истим условима, количинама и истог квалитета.
Цена за испоруку и монтажу мора обухватити све ставке предвиђене
конкурсном документацијом као и:
-

потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,

-

извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,

- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према
упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту
постројења.
-

трошкове осигурања имовине и лица

Понуђена сума за радове обухваћене тендером, као и испоруку и монтажу
опреме, извођење инсталације или појединих њених делова, обухвата и испоруку припадајућег
материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта
и на градилишту, његов истовар и лагеровање.
Понуђена сума такође мора обухватити све путне и транспортне трошкове за
радну снагу, као све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у
рад и пријема исте од стране комисија за атестирање, противпожарни преглед лифтовских
постројења, технички преглед и пријем на употребу дакле по систему ”кључ у руке”.
Извођач је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен спецификацијама
поменутог пројекта.
Материјал мора одговарати пројектом прописаном квалитету и на њему морају
бити урађена прописана испитивања од стране за то одређених званичних органа.
Извођач је дужан да сав материјал предвиђен за монтажу прегледа и да
неисправан материјал одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала. За
уграђивање неисправног материјала извођачко предузеће сноси пуну одговорност, тако да за
демонтажу неисправног поновну монтажу исправног матријала неће добити од инвеститора
никакву одштету и надокнаду.
Понуђена цена је обавезна за извођача у складу са важећим Узансама о грађењу.
За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење
инвеститора, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то
Узансама о грађењу предвиђено.
У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене,
умањује се у висини од 2 промила дневно максимално до износа 5% укупне уговорене
вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Извођача радова у
извршењу уговорних обавеза.
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Понуђач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из
конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не
би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца
Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно
обавити припремне радове, извођач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са
њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења
монтаже.
Уговором такође треба предвидети да извођачко предузеће одговара за
солидност извођачких радова, како својих, тако и сопствених подизвођача, као и да ће у
гарантованом року уклонити све недостатке који би се појавили услед рђаве монтаже,
скривених мана или лошег материјала испорученог и монтираног од стране извођачког
предузећа, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране
извођачког предузећа исте може инвеститор извршити на терет извођачког предузећа, као и да
за наплату свих трошкова може да активира средство финансијског обезбеђења.
Извођачко предузеће је дужно да предузме све мере за безбедност запослених
радника и трећих лица сходно постојећим прописима.
Извођач радове може изводити само са радницима који за то имају одговарајуће
квалификације. Радници запослени на овоме послу морају бити вични извођењу оваквих
инсталација.
При извођењу радова извођач мора водити рачуна да се не оштете околни
објекти, да се не оштете друге инсталације које су већ изведене и као и сама зграда. Сваку
учињену штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности
или необзирности у послу извођач је дужан да надокнади, односно да оштећење поправи.
Све отпатке и смеће које буде учинио извођач, са својим радницима, при
извођењу ових радова дужан је да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се
одреди. Извођач ће своје место извођења радова одржавти чистим на дневној бази.
Извођач радова мора на градилишту водити грађевински дневник радова. У
њему морају бити уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава
надзорни орган инвеститора и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и
сходно томе плаћања изведених радова.
Извођач коме је уступљено извођење ових радова одговара за уредно и успешно
извршење истих.
После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни
пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана
именована од стране инвеститора и једног члана именованог од стране извођача. Ова комисија
саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је
пуноважан уколико су га потписала два члана комисије.
Уколико комисија стави оправдане примедбе на квалитет и квантитет
извршених радова извођачко предузеће је дужно да одмах, без одлагања, о свом трошку,
отклони све недостатке. Ако то не учини у уговореном року инвеститор ће узети друго
предузеће да изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити извођач који је био дужан да то
уради.
Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова
утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним
уговореним ценама.
Наручилац се обавезује да:
Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему
до завршетка монтаже лифта;
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2.

Обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних
просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских
постројења;

3.

Обезбеди довод електричне енергије до Б ормана у машинској
просторији, а према овом пројекту;

4.

Обезбеди довод заштитног уземљења у јаму возног окна;

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Инвеститор је дужан да извођачу обезбеди сву потребну документацију, која
обезбеђује несметан рад на реализацији предметног пројекта.
Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити
пројектант и надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у
документацији извођач ће се договорити са пројектантом и произвођачем постројења.
За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја
на рад и функционалност инсталације и проузрокују ненормалан рад постројења или штету,
пројектант се неће осећати одговорним.
Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и
инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и
одговарајући атест.
Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и
прописима, Правилником о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција
заваривањем („Службени лист СФРЈ“ број 19 од 1959. године) и другим важећим прописима.
Сходно члану 16. Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на
оруђима за рад (Службени лист СФРЈ бр. 18 од 1991.) на лифту мора бити поставњена натписна
плочица са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу,
серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага,
радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.).
Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и
завршним слојем.
Особље запослено на изградњи објекта мора се придржавати следећих
правилника и прописа:
Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:
-

Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 и 91/2015.

-

Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97.

-

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне
струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник
СРС бр. 21/89
-

Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91.

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и
истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66.
Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми, СЛ
СФРЈ бр. 35/69.
Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању
службе спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71.
-

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015)
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Уредба о Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења („Службени гласник СРС“ број 50/79).

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити
највећу пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу манипулације
при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања тј. причвршћивања за под.
Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније
завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина ослањања.
При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од
елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија уколико је нека
машина по природи свог рада осетљивија или изложена вибрацијама, ударима или сличним
неправилностима.
При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до оштећења
машине.
Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за
дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност за раднике,
а и за сам део.
Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи
осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При извођењу
монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од произвођача опреме.
Понуђач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и
упутство за руковање и одржавање, као и осталу документацију прописану важећим прописима
који се односе на предмет набавке.
Техничка контрола пре пуштања у рад
Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим
правилницима за ову врсту постројења.
За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство
довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради
надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.
Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав
приговор, може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече гарaнтни рок.
О примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то
да ли су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне
документације.
У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у
гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, извођач је дужан да о свом
трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег
материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити одбијена
Ред.
бр.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

1

2

3

4

1

Набавка,испорука, израда и монтажа комплет
лифта према пројектном задатку и техничком
опису, као и према спецификацији датој
пројектом :
Хидраулични лифт са маш. просторијом, прве
врсте, Q=400Кg , V=0,5m/s, Hdiz=9320mm,

комплет

1

комплет

1

комплет

1

комплет

1

0

3/1+2 (под 180 ), врата кабине аутомстска
телескопска, врата возног окна полуаутоматска, Е/F=700/2000mm, атестирана
ватроотпорна 90 минута
2

3

4

Демонтажа и одвоз на депонију постојећег
лифтовскога постројења
Просецање постојећег бетонског пода у јами
возног
окна
(плафона
у
машинској
просторији) према потреби а без употребе
механизованих ударних алата, са одвожењем
на депонију целокупног на тај начин насталог
отпада.
Просецање постојећег плафона у врху возног
окна и отворити га у габариту возног окна а
без употребе механизованих ударних алата, са
одвожењем на депонију целокупног на тај
начин насталог отпада. У плафону просећи
одговарајући отвор за вентилацију. Подигнути
висину плафона у возном окну и обложити га
ридурит гипсаним плочама атестиране класе
противпожарности 90 минута.
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Јединична цена без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

материјал

рад

материјал

5

6

7

рад

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

8

9

10
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Ред.
бр.
1

5

6

7

8

Опис радова

2

Рушење бетонског постоља машине у
машинској
просторији
(без
употребе
механизованих ударних алата) са одвожењем
на депонију целокупног на тај начин насталог
отпада
Израда, испорука и уградња свих потребних
браварских елемената (плоча, стопа, кука,
носача, привремених конзола шина и др.) који
се уграђују са унутрашње и спољње стране
возног окна и у машинску просторију,
неопходних за демонтажу старог и монтажу
новог лифта.
Рушење постојећег бетонског пода у
машинској просторији и израда новог
хидроизолованог армирано бетонског пода
минималне дебљине 7cm, са одвожењем на
депонију целокупног на тај начин насталог
отпада. Урадити бетонски праг врата да буде
минимум 20cm изнад равни пода у машинској
просторији.
Обијање старог малтера са свих зидова и
плафона
у машинској
просторији и
малтерисање свих зидова и плафона
хидроизолирајућим малтером, као и комплет
кречење машинске просторије са одвожењем
на депонију целокупног на тај начин насталог
отпада.

Јед.
мере

Количина

3

4

комплет

1

комплет

1

комплет

1

комплет

1
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Јединична цена без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

материјал

рад

материјал

5

6

7

рад

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

8

9

10
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Ред.
бр.
1

Опис радова

2

9

10

11

Израдити у дну јаме возног окна заједничку
армирано-бетонску подлогу-плочу за све
шине, челични стуб хидроцилиндра, све UNP
носаче и одбојник кабине и убетонирати у
заједничко армирано бетонско постоље. По
потреби
уградити
и
одговарајуће
хоризонталне профиле као ослонац за ову
подлогу. У јами возног окна обезбедити да
остане отвор пречника 120mm. Испод осе
хидроцилиндра израдити армирано-бетонски
ослонац (стуб) који иде од пода у машинској
просторији до дна јаме возног окна.
Демонтажа и поновна монтажа, по потреби,
старог постојећег белог ребрастог лима (зида
возног окна), и по потреби монтажа додатног
новог ребрастог лима на местима где се
демонтирају стара двокрилна врата возног
окна и монтирају нова једнокрилна полуаутоматска врата, као и другим местима где
постоји потреба.
Испорука и уградња ридурит плоча, ППЗ
класе 90 минута, са спољне стране возног
окна. Могу се користити и друге облоге које
задовољавају
тражену
класу
противпожарности, обавезно доставити атест
облоге на противпожарну класу без обзира на
произвођача. Зидове са спољње стране возног
окна окречити-премазати са заштитом
отпорности на пламен 90 минута.
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Количина
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1

комплет
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Наношење заштитног против пожарног
премаза на свим челичним елементима
лифтовског постројења, отпорности на пламен
90 минута
Чишћење јаме возног окна и одвоз на
депонију отпада, са затварањем бетоном, свих
преосталих непотребних отвора у возном окну
и машинској просторији.
Набавка, испорука и уградња противпожарних
врата отпорних на пламен 90 минута.
(Обавезна достава патеће документације за
ПП врата по Закону о заштити од пожара
(“Сл. гласник РС”, бр.111/2009) врата морају
бити
означена
атестном
плочицом
произвођача са податцима
Израда елабората о уређењу градилишта
Прибављање свих потребних Атеста за
целокупно лифтовско постројење, заједно са
свим трошковима и пратећим таксама, уз
обезбеђење атестираних тегова у сврху
испитивања лифтова, као и манипулација тим
теговима (утовар / истовар) према захтевима
атестне комисије
Остали потребни електро инсталациони
радови на прикључењу лифтовског
постројења на уземљење и громобранску
инсталацију објекта, на противпожарну
централу објекта, (по потреби видео надзор у
кабини), телеаларм и остало предвиђено
пројектом лифтовског постројења, комплетно
са материјалом и радом
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Комплетно сервисирање у гарантном року
лифтовског постројења (минимални гарантни
рок је 2 године) рачунајући од датума
пуштања у рад
Испорука и уградња свих упутстава за
руковање и одржавање на Српском језику,
електро-шема и комплетно обележавање
лифтовског постројења бојом и натписима, а
према важећим прописима.
Трошкови осигурања имовине и запослених
Инвеститора, испоручене а још не уграђене
опреме лифтовских постројења, надзорних
органа, стручних лица која прегледају
лифтовско постројење пре пуштања у рад, као
и трећих лица у току вршења радова, од
ризика на оштећење, крађу и живот и здравље
Монтажа и каснија демонтажа скеле у возном
окну лифта, према потреби Извођача, са
оградом висине један метар на свакој страни,
носивости најмање 500 килограма, са
платоима скеле учвршћеним од померања и
размицања и са размаком по висини возног
окна довољним за несметану монтажу
лифтовског постројења
Танспортни трошкови материјала, радне снаге
и алата на и са објекта.
Сви остали непоменути трошкови, рада,
материјала, транспорти у оквиру и ван објекта
као и трошкови одвоза на депонију шута и
отпада, свега што горе није поменуто.
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материјал
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материјал
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рад
8

Израда техничке документације по потреби

24.

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

*40.000,00

*48.000,00

Под техничком документацијом изведеног стања лифта, која се израђује по потреби, се подразумева: Пројекат изведеног
стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат инсталација
јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења
напајања лифта. Уколико је то потребно извођач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно
оверене од стране инжењера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати
и пустити у нормалну експлоатацију.

***Износ сабрати са осталим износима из горњих позиција.***
УКУПНО:
НАПОМЕНА:
1)Понуђач може да извршити обилазак локације, прегледа објекат, узме све потребне мере, упозна се са изведеним стањем и упозна са предвиђеним пројектом
санације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради давања квалитетне понуде, јер додатних радова
неће бити.
2)Осветљење у возном окну треба да буде LED.
3)Под у кабини треба да буде обложен орегиналном облогом пода од синтетичког материјала неклизајућег и отпорног на хабање у боји по избору инвеститора из
каталога произвођача и који испоручује произвођач лифта (неће се дозволити никакве керамичке плочице набављене на нашем тржишту).
4)Осветљење у кабини треба да буде LED, одговарајуће за ту кабину.
5)Радови се изводе по систему “кључ у руке”.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу је
______________________месеци.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не
може бити краћа од 24 месеца.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017

Страна 59 од 74

ГАРАНЦИЈА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ

Гаранција на сервисирање опреме, односно постојање резервних делова
на тржишту је :
1. 10 година
2. 11 година
3. 12 година
4. 13 година
5. 14 година
6. 15 година

(Заокружити рок гаранције)

Понуђач који понуди гаранцију на сервисирања опреме, односно
постојање резервних делова на тржишту 10 година неће добити бодове по овом
елементу критеријума.
Гаранција на сервисирања опреме, односно постојање резервних делова
не може бити краћа од 10 година, по окончању гарантног рока за извршење радова.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У циљу веће енергетске ефикасности уграђене опреме, смањења потрошње
енергије, малих губитака при раду а самим тим великог степена корисности и економичности
нудим хидраулични агрегат:
1. А+ класе
2. А класе
3. Б класе
4. остале ниже класе

(Заокружити класу хидрауличног агрегата)
Уколико понуђач понуди хидраулични агрегат ниже класе од А+,А или Б класе,
неће остварити бодове по овом елементу критеријума.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Рок за завршетак радова и монтажу не може бити дужи од 90 дана,
од дана уплате аванса.

Рок за завршетак радова и монтажу је ______________________
дана од дана уплате аванса.

(уписати број дана рока)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

Управа за заједничке послове републичких органа,
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 2226, ПИБ 102199617, матични број 012201401, коју заступа Дејан
Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Напомена:

Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у
име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
88/2017 чији је предмет извођење радова на реконструкцији лифта у улици Македонска
број 4;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији лифта у улици
Македонска број 4;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

Управа за заједничке послове републичких органа,
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на
Македонска број 4 и то:

реконструкцији лифта у улици

(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.
У цену је урачуната испорука и монтажа која мора обухватити све ставке из
члана 1. овог уговора као и следеће:
- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и
инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених
радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано
према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту
постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење,
као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путне и транспортне трошкове материјала, опреме и радне снаге,
- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и
инсталације у рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”.
- стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове
републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем,
- достављање Извештаја о извршеним мерењима електричних величина;
- прибављање сертификата за употребу лифта после модернизације, a
уколико је гарантни рок дужи од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за
употребу лифтовског постројења;
- транспорт демонтиране опреме на место које одреди наручилац (до 15км
удаљености);
- редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним
материјалом без додатне надокнаде.
- обавезу да на основу достављене документације од стране наручиоца и
сагласности пројектаната Извођач радова обезбеди употребну дозволу.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа
Наручиоца.
Свака достављена привремена односно окончана ситуација мора да садржи број
и датум закљученог Уговора.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Управа за заједничке послове републичких органа,
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског
обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека
рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и саставни је део овог уговора.
Члан 5.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу оригинал
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од уговорене цене, са
ПДВ-ом.
Банкарска гаранција траје 5 дана дуже од рока за извршење уговорених обавеза.
Банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без
приговора.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као
средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВа, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
Члан 7.
Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења
уколико Извођач радова не извршава обавезе из овог уговора.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.
Рок завршетка радова и монтаже је (биће преузето из понуде) дана, од дана
уплате аванса.
MЕСТО, УСЛОВИ И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.
Место извођења радова је објекат у улици Македонска 4.
Прописани услови за извођење радова, обавезни су за Извођача радова.
Сви радови на реконструкцији лифтовских постројења, вршиће се на основу
Израђеног пројекта који се налази у прилогу овог уговора.
Радови на реконструкцији лифтовских постројења изводе се по систему „кључ у
руке“.
Испорука и уградња лифтовских постројења мора да обухвати све ставке из
члана 1.овог уговора, као и:
- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифта и инсталација,
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-

извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,
извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према
упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту
постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и
транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путне и транспортне трошкове материјала, опреме и радне снаге,
- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у
рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”.
Извођач радова је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен члсном
1.овог уговора.
Материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету
који је прописан пројектом и испитани од стране овлашћених органа.
Извођач радова је дужан да сав материјал, делове, подсклопове и склопове за
монтажу прегледа и да неисправане одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног
материјала, делова, подсклопова и склопова. За уграђивање неисправног материјала, делова,
подсклопова и склопова Извођач радова сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу
неисправних и поновну монтажу исправног матријала, делова, подсклопова и склопова неће
добити од наручиоца никакву одштету и надокнаду.
Уговорена цена је обавезна за Извођача радова у складу са важећим Узансама о
грађењу.
За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење
наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то
Узансама о грађењу предвиђено.
У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене,
умањује се у висини од 2 промила дневно максимално до износа 5% укупне уговорене
вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Извођача радова у
извршењу уговорних обавеза.
Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са одредбама уговора, тако
да његови радови буду завршени до уговором предвиђеног рока, како не би били ометани
други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.
Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно
обавити припремне радове, Извођач радова је дужан да о томе благовремено обавести
наручиоца и са њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били
разлог закашњења монтаже.
Извођач радова одговара за солидност извођачких радова, како својих, тако и
подизвођача и дужан је да у гарантованом року отклони све недостатке који би се појавили
услед неоговарајуће монтаже, скривених мана или неквалитетног материјала, делова,
подсклопова и склопова испоручених и монтираних од стране Извођача радова са напоменом,
да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране Извођача радова исте може
наручилац извршити на терет Извођача радова као и да за наплату свих трошкова може да
активира средство финансијског обезбеђења.
Извођач радова је дужан да предузме све мере за безбедност запослених
радника и трећих лица сходно важећим прописима.
Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и
квалификовани за радове који су предмет уговора.
При извођењу радова мора се водити рачуна да се не оштете околни објекти, да
се не оштете друге инсталације које су већ изведене као и сама зграда. Сваку учињену штету,
било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности
у послу Извођач радова је дужан да надокнади, односно да поправи оштећење.
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Све отпатке и смеће, Извођач радова је дужан да о свом трошку однесе са
градилишта на место где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на
дневној бази.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају
бити уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган
Наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе
плаћања изведених радова.
Извођач радова одговара за уредно и успешно извршење истих.
После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни
пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана
именована од стране Наручиоца и једног члана именованог од стране Извођача радова. Ова
комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације.
Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије.
Уколико комисија стави оправдане примедбе на квалитет и квантитет
извршених радова Извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони
све недостатке. Ако то не учини у уговореном року наручилац ће узети друго предузеће да
изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити Извођач радова који је био дужан да то
уради.
Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова
утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним
уговореним ценама.
Наручилац се обавезује да:
- Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему до
завршетка монтаже лифта;
- Обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде
за сво време трајања монтаже лифтовских постројења;
- Обезбеди довод електричне енергије до Б ормана у машинској просторији, а
према овом пројекту;
- Обезбеди довод заштитног уземљења у јаму возног окна;
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Члан 10.
Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди сву потребну документацију,
која обезбеђује несметано извођење радова.
Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити
пројектант и надзорни орган, Извођач радова ће унети у документацију. О начину уношења
измена у документацији, Извођач радова је дужан да унесе у документацију у договору са
пројектантом и произвођачем постројења.
За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја
на рад и функционалност инсталације и проузрокују неправилан рад постројења или штету,
пројектант неће сносити одговорност.
Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и
инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и
одговарајући атест.
Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и
прописима, Правилником о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција
заваривањем („Службени лист СФРЈ“ број 19 од 1959. године) и другим важећим прописима.
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Сходно члану 16. Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на
оруђима за рад (Службени лист СФРЈ бр. 18 од 1991.) на лифту мора бити поставњена
натписна плочица са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу,
типу, серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа
(снага, радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и
др.).
Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним
и завршним слојем.
Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:
-

Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 и 91/2015.

-

Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне
струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник
СРС бр. 21/89
-

Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91.

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и
истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66.
Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми, СЛ
СФРЈ бр. 35/69.
Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању
службе спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71.
-

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015)

Уредба о Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења („Службени гласник СРС“ број 50/79).

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити
највећу пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу манипулације
при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања тј. причвршћивања за под.
Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније
завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина ослањања.
При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од
елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија уколико је нека
машина по природи свог рада осетљивија или изложена вибрацијама, ударима или сличним
неправилностима.
При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до оштећења
машине.
Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за
дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност за
раднике, а и за сам део.
Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи
осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При извођењу
монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од испоручиоца опреме.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и
упутство за руковање и одржавање и осталу документацију прописану важећим прописима
који се односе на предмет набавке.
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ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРЕ ПУШТАЊА У РАД
Члан 11.
Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим
правилницима за ову врсту постројења.
За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство
довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради
надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.
Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав
приговор, може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече гарантни рок .
О примопредаји треба водити посебан записник којим ће се констатовати и то
да ли су радови и опрема функционално довршени, према условима из овог уговора.
У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у
гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, Извођач радова је дужан да о
свом трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због
лошег материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке
документације.
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Члан 12.
Извођач радова је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку
четири запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и
опслуживању лифтовским постројењем.
АТЕСТИ И СЕРТИФИКАТ
Члан 13.
Извођач радова је дужан, да у складу са важећим прописима који се односи на
предмет уговора достави: атестну документацију за уграђене делове, сертификате о техничкој
контроли лифтова и све потребне дозволе за реконтруисане лифтове.
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 14.
У цену радова је урачунато:
- достављање Извештаја о извршеним мерењима електричних величина;
- прибављање сертификата за употребу лифта после модернизације, a уколико је
гарантни рок дужи од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за употребу
лифтовског постројења;
- транспорт демонтиране опреме на место које одреди наручилац (до 15км
удаљености);
- редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним
материјалом без додатне надокнаде.
- обавеза да на основу достављене документације од стране наручиоца и
сагласности пројектаната Извођач радова обезбеди употребну дозволу.
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ВИШАК РАДОВА
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорeних радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције из члана 1.овог уговора, за које се утврди
постојање вишка радова из става 2.овог члана, остају фиксне и непроменљиве .
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 16.

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу је ( биће
преузето из понуде).
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
Извођач радова гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање
резервних делова на тржишту ( биће преузето из понуде), по окончању гарантног рока.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 17.
Извођач радова је дужан да у року од три дана,од дана закључења уговора,
достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила која ће бити
ангажована на реализацији предметне набавке у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 18.
Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из
делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном
штетном догађају.
Извођач радова је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време
важења закљученог уговора.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 19.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова,
Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Стојан Станковић, број телефона: 064/8167-009.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 20.
Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог
уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 21.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 22.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног
поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 23.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем
обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 25.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 26.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 27.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 28.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

Дејан Јонић, директор
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IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

нм/ир

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 МН 88/2017

