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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

НАБАВКА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ПАРКЕТА У САЛОНИМА СВЕЧАНОГ
ДЕЛА У ПАЛАТИ СРБИЈА
НАБАВКА БРОЈ 5/2020
члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019)
- набавка на коју се Закон не примењује -

Страна 2 од 24

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У поступку набавке број 5/2020, чији је предмет набавка радова на
рестаурацији паркета у салонима свечаног дела у Палати Србија, дајем понуду, како
следи:

Понуда број:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број привредног
субјекта
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус привредног субјекта
(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
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Подаци о
наручиоцу
који
спроводи
поступак:
Подаци о
наручиоцу
који ће
извршити
плаћање:
Предмет
набавке:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401,
- ЈБКЈС 41100,
- Контакт особа: Мила Сашић,
- телефон 011/2658-875
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 105007470,
- Матични број 17693697,
- ЈБКЈС 66427
Предмет набавке је набавка радова на рестаурацији паркета у салонима
свечаног дела у Палати Србија.
Назив и ознака из општег речника: 45454000-4 Радови на
реконструкцији, 45432113-9 Постављање паркета
Предметна набавка спроводи се на основу Закључка Владе 05 Број: 3516045/2020-5 од 06.08.2020. године, којим је одлучено да се изврши
реконструкција мозаик паркета у свим салонима свечаног дела првог
спрата „Палата Србија“, изузев сале „Југославија“. Реконструкција
мозаик паркета извршиће се у Српском салону, Хрватском салону,
Салону Босне и Херцеговине, Словеначком салону и Црногорском
салону.
Предметну набавку у својству наручиоца спроводи Управа за заједничке
послове републичких органа.
Уговор са изабраним понуђачем, по спроведеном поступку набавке,
потписаће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, у својству финансијера и Управа за заједничке послове
републичких органа у својству наручиоца.

1. Валута
Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а.
Цена обухвата радове на рестаурацији паркета у складу са описом из
техничке спецификације, набавку и транспорт свих потребних материјала, употребу свих
машина и алата, заштиту ентеријерских елемената у непосредној зони рада, као и завршно
чишћење.
Обавеза наручиоца је уклањање свих покретних ентеријерских елемената,
намештаја, уметничких дела, тепиха и слично и враћање истих на пређашњу позицију након
завршетка радова.
Извођење радова који су предмет набавке реализоваће се по систему „кључ
у руке“ у складу са захтевима из спецификације Обрасца понуде.
2. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране овлашћеног лица
Наручиоца, уз које се доставља оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник
о извршеној примопредаји радова. Свака достављена привремена односно окончана
ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора.
Плаћање радова који су предмет набавке вршиће Министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику, а средства ће бити обезбеђена у складу са чланом 61.
став 7. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) у оквиру буџета Републике Србије
на разделу 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, програм

Страна 5 од 24

0802 – Уређење система рада и радноправних односа, програмска активност 0002 –
Администрација и управљање, функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада, тако што се умањују финансијска средства на економској
класификацији 423 – Услуге по уговору у корист економске класификације 425 – текуће
поправке и одржавање.
Понуђач је дужан да за изведене радове изврши регистрацију фактуре на
основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у
Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником
о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018, 59/2018
и 8/2019). Фактура Понуђача мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за
заједничке послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана
извршене регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване
у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у
супротном Извођач радова је дужан да откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке
о Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара и датум
пружене услуге.
3. Средства финансијског обезбеђења
3.1. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења
уговора преда Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у висини од
50% уговорене цене са ПДВ-ом 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, 31/2011и 139/2014 –
и др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011,80/2015 и 76/2016,);
- Менично овлашћење да се меница у висини 50% уговорене цене са ПДВом, која траје до испуњења уговорних обавеза, може поднети на наплату без сагласности
Продавца због неиспуњења уговорних обавеза.
- 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.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими захтевано
средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
По истеку рока наплативости менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев понуђача.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу
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3.2. Меница за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 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,
111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015
и 76/2016. и 82/2017).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока;
- Потврду о регистрацији менице,
- Kопију 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 извршења уговора.
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.
4. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
Понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговора.
5. Рок извођења радова
Рок извођења радова је 10 до 12 дана по салону од дана увођења у посао, у
зависности од степена оштећења.
6. Место и начин извођења радова
Радови који су предмет набавке изводе се у објекту Палата Србија, Булевар
Михајла Пупина 2, Београд.
У циљу омогућавања редовних активности у објекту, радови ће се изводити
сукцесивно, салон по салон, у складу са договором са надлежним лицима наручиоца.
Радови ће се изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом
и празником, без права на увећање накнаде по основу рада ван радног времена.
Због специфичности објекта (протоколарне активности), радови могу бити
прекидани са или без најаве. Понуђач нема право на додатну новчану накнаду због прекида
радова.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
Стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима и узансама за ову врсту посла.
Извођење радова који су предмет набавке реализоваће се по систему „кључ
у руке“ у складу са захтевима из спецификације Обрасца понуде.
3.Обилазак локације
Ради давања квалитетне понуде, потребно је извршити обилазак локације
Као доказ о извршеном обиласку, понуђач је дужан да у понуди достави потврду са стране
број 13 од 24 Обрасца понуде, потписану од стране представника Наручиоца.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које
одреди Наручилац. Лице за контакт за заказивање термина обиласка је Биљана Милановић,
телефон: 064/1712-761.
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7. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења предметих радова, примењује све
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).
8. Гаранција
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
9. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
10. 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 и обиму изведених
радова, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Биљана Милановић, телефон:
064/1712-761.
11. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
12. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елеменат критеријума је цена.
Привредни субјекат је дужан да попуни, потпише и овери све захтеване
податке у обрасцу понуде.
13. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више привредних субјеката понуде исту цену,
Наручилац ће уговор доделити привредном субјекту који понуди дужи гарантни рок.
15. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које привредним
субјектима ставља на располагање.
Саставни део обрасца понуде 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.
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16. Заштита података привредног субјекта
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о привредним субјектима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
привредни субјекат 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.
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ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно лице Привредног субјекта ______________________________________________
____________________________________________________________________
да
не
постоје основи за искључење на основу члана 111. ЗЈН у поступку набавке број 5/2020, чији
је предмет набавка радова на рестаурацији паркета у салонима свечаног дела у Палати
Србија и то:
Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година
од дана истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, осим ако
1)
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, за:
за кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично
(1)
дело удруживања ради вршења кривичних дела;
за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично
дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично
дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично
дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело
(2)
преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела,
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа
и превоза лица у ропском односу;
Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
2)
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казне;
Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда није повредио обавезе у области заштите животне средине,
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате
3)
уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с
одредбама међународних конвенција;
Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
4)
мерама;
Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће
предност у поступку јавне набавке или доставио обмањујуће податке који могу да утичу
5)
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или
доделе уговора;
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка
набавке ако у поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење наведени
у овој Изјави, а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни
интерес као што је јавно здравље или заштита животне средине.
ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
(члан 114. Закона о јавним набавкама)
1. Финансијски и економски капацитет
1.1. Финансијски капацитет
Рачун понуђача не сме бити ниједан дан у блокади у периоду од 12 месеци
пре датума објављивања позива интернет страници наручиоца.
Доказ за правно
лице:

- Потврда Народне банке о броју дана блокаде за период од годину
Доказ за дана дана пре датума објављивања позива за подношење пoнуда на
предузетнике: Порталу јавних набавки.
Доказ за физичко
лице:
1.2. Економски капацитет
Најмање две референце за квалитетно извршене радове на постављању,
рестаурацији и/или санацији мозаик паркета, паркета са интарзијом, егзоте или слично.
Појединачна вредност извршених радова мора бити већа од 600.000,00 динара без ПДВ-а.
Референце морају бити од различитих инвеститора и за различите објекте.
Доказ за правно
лице:
Доказ за - Окончани рачун или ситуација оверени од стране референтног
предузетнике: наручиоца - инвеститора
Доказ за физичко
лице:
2. Технички и стручни капацитет
2.1. Технички капацитет
Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом:
- треба да поседује трачну машину за брушење паркета
- треба да поседује машину за полирање паркета и углова
- Понуђач је у обавези да има опремљену столарску радионицу
Доказ за правно
лице:
Доказ за - Потписана и оверена изјава понуђача о поседовању техничког
предузетнике: капацитета (која је саставни део конкурсне документације)
Доказ за физичко
лице:
2.2. Стручни капацитет
- најмање два радника паркетарске односно столарске струке
Доказ за правно
лице:
Доказ за - Потписана и оверена изјава понуђача о поседовању стручног
предузетнике: капацитета (која је саставни део конкурсне документације)
Доказ за физичко
лице:
НАПОМЕНА: На основу члана 119. Закона о јавним набавкама, наручилац ће пре
закључења уговора захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију
понуду да у примереном року достави доказе о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта у неовереним копијама који се односе на
финансијски и економски капацитет.
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ИЗЈАВА
о испуњености техничког капацитета

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно лице Привредног субјекта да располажем следећим техничким капацитетима:
- трачна машина за брушење паркета
- машина за полирање паркета и углова
- опремљена столарска радионица
ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
о испуњености стручног капацитета

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као одговорно лице Привредног субјекта да располажем следећим
стручним капацитетима:
- најмање два радника паркетарске односно столарске струке
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.
1

Име и презиме запослених лица

Профил стручне спреме

2

3

1.
2.

Потпис овлашћеног лица
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ПОТВРДА

Потврђујем
_________________________________________________________________
(назив понуђача и седиште)
да сам пре подношења понуде извршио обилазак локације, у поступку набавке број
5 за 2020 годину чији је предмет набавка радова на рестаурацији паркета у салонима
свечаног дела у Палати Србија, дана _______________2020. године у _______часова,

што својим потписима потврђују овлашћена лица наручиоца и понуђача.

Овлашћено лице
Наручиоца

Овлашћено лице
Понуђача
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку набавке важи
_______________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Привредни субјекат је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације.

рб
1

1.
2.

Опис позиције

јм

кол.

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Јединична
цена са
ПДВ-ом
6

Укупна
цена без
ПДВ-а
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

2
3
4
Опис радова:
Потребно је извршити рестаурацију паркета у свечаним салама Палате Србија. Паркет у свакој сали
има своју специфичност како по врсти дрвета тако и по слогу.
Радови
обухватају замену оштећених делова паркета, брушење целе површине, фуговање и уљење.
Пре почетка радова извршити детаљан преглед паркета, уочити све оштећене делове и извршити
њихову замену новим, одговарајућим. Заменски паркет на свакој микро локацији мора бити у скалду
са постојећим.
Избрушити површину паркета "трачном машином" (гранулације 40 и 60). У току брушења у случају
уочених превише танких летвица или одлепљивања, исте заменити новим, одговарајућим.
Фуговати два пута смесом пиљевине и масе за фуговање.
Након тога извршити фино брушење "трачном машином" (гранулације 80 и 100) а затим површину
исполирати машином за полирање паркета (гранулација 120 и 150)
Подлогу одпрашити и уљити у два слоја квалитетним уљем за паркет, са међубрушењем.
Свечани салони
Хрватски салон (храст и
m2 204,00
јавор)
Босанско - херцеговачки
m2 204,00
салон (јасен)

3.

Српски салон (храст)

m2

314,00

4.

Словеначки салон (храст)

m2

207,00

5.

Црногорски салон (храст и
орах)

m2

110,00
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Потпис овлашћеног лица
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ
У случају да два или више привредних субјеката понуде исту цену наручилац ће
изабрати понуду привредног субјекта који понуди дужи гарантни рок.
Гарантни рок износи ____________ месеци.
(уписати понуђени рок испоруке)
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.
Потпис овлашћеног лица

Страна 17 од 24

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

_____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу у
поступку набавке број 5/2020 чији је предмет набавка радова на рестаурацији паркета у
салонима свечаног дела у Палати Србија и приликом реализације Уговора чувати и штитити
као поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати
од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све информације
које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са Законом којим се уређује
заштита пословне тајне, односно у склaду са Законом којим се уређује тајност података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.
Датум: ___________________________
Потпис овлашћеног лица
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора привредни субјекат мора да попуни и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду ____________________ 2020. године
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ
102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, коју заступа
Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА,
Београд, Немањина 22-26, ПИБ 105007470, матични број
17693697, ЈБКЈС 66427, које заступа ___________,
____________ (у даљем тексту: Наручилац) и

3.

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

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 91/2019) и Закључка Владе 05 Број: 351-6045/2020-5 од 06.08.2020.
године, спровео поступак набавке број 5/2020, чији је предмет набавка радова на рестаурацији
паркета у салонима свечаног дела у Палати Србија, на коју се Закон не примењује;
- да је Извођач радова доставио понуду број (биће преузето из понуде), која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка радова на рестаурацији паркета у салонима свечаног
дела у Палати Србија и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а, FCO
Наручилац.
Цена обухвата радове на рестаурацији паркета у складу са описом из члана 1.
овог уговора, набавку и транспорт свих потребних материјала, употребу свих машина и алата,
заштиту ентеријерских елемената у непосредној зони рада, као и завршно чишћење.
Обавеза Наручиоца је уклањање свих покретних ентеријерских елемената,
намештаја, уметничких дела, тепиха и слично и враћање истих на пређашњу позицију након
завршетка радова.
Извођење радова који су предмет овог уговора реализоваће се по систему „кључ
у руке“ у складу са захтевима из члана 1. овог уговора.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране овлашћеног лица
Наручиоца, уз које се доставља оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о
извршеној примопредаји радова. Свака достављена привремена односно окончана ситуација
мора да садржи број и датум закљученог Уговора.
Плаћање радова који су предмет овог уговора вршиће Министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику, а средства ће бити обезбеђена у складу са чланом 61. став
7. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) у оквиру буџета Републике Србије на разделу 30 –
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, програм 0802 – Уређење
система рада и радноправних односа, програмска активност 0002 – Администрација и
управљање, функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању
рада, тако што се умањују финансијска средства на економској класификацији 423 – Услуге по
уговору у корист економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање.
Извођач радова је дужан да за изведене радове изврши регистрацију фактуре на
основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у
Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018, 59/2018 и
8/2019). Фактура Извођача радова мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за
заједничке послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана
извршене регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у
Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у
супротном Извођач радова је дужан да откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о
Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара и датум пружене
услуге.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у висини од 50%
уговорене цене са ПДВ-ом 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, 31/2011и 139/2014 – и др. закон) и Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/2011,80/2015 и 76/2016,);
- Менично овлашћење да се меница у висини 50% уговорене цене са ПДВ-ом,
која траје до испуњења уговорних обавеза, може поднети на наплату без сагласности Извођача
радова због неиспуњења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова, 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.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
По истеку рока наплативости менице Наручилац ће предметну меницу вратити,
на писани захтев Извођача радова.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда
Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року,
у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 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, 111/2009,
31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016. и
82/2017).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене
без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока;
- Потврду о регистрацији менице,
- Kопију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијим од 30 дана, од дана извршења уговора.
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.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
Рок извођења радова је 10 до 12 дана по салону од дана увођења у посао, у
зависности од степена оштећења.
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МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 7.
Радови који су предмет овог уговора изводе се у објекту Палата Србија, Булевар
Михајла Пупина 2, Београд.
У циљу омогућавања редовних активности у објекту, радови ће се изводити
сукцесивно, салон по салон, у складу са договором са надлежним лицима Наручиоца.
Радови ће се изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником, без права на увећање накнаде по основу рада ван радног времена.
Због специфичности објекта (протоколарне активности), радови могу бити
прекидани са или без најаве. Извођач радова нема право на додатну новчану накнаду због
прекида радова.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
Стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено.
Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима и узансама за ову врсту посла.
Извођење радова који су предмет овог уговора реализоваће се по систему „кључ
у руке“ у складу са захтевима из члана 1. овог уговора.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 8.
Давалац услуге је дужан да у року од 3 дана од дана закључења Уговора, ради
безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, достави
попуњен Упитник са идентификационим подацима лица која ће пружати предметну услугу као
и податке о возилима која ће користити.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да приликом пружања услуге, примењује све потребне
мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени
гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – и др. закон).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 10.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Биљана Милановић, телефон:
064/1712-761.
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Извођач радова је дужан да 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.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 12.
Извођач радова је дужан да у року од 5 дана, писмено обавести Наручиоца о било
којој промени која настане у пословању привредног субјекта, а која се односи на статусне и друге
промене у правном промету, као и да промене документује на прописан начин.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 13.
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 раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
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 16.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 18.
Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
НАРУЧИЛАЦ

Дејан Јонић, директор

сс/јс

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

, директор

