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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:

Набавка услуге одржавања и сервисирања котловских
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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;
- ЈБКЈС 41100;
- www.uzzpro.gov.rs.
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.
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 25 дана, од дана
отварања понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања и сервисирања
котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем кварова.
Назив и ознака из општег речника: Назив и ознака из општег
речника: 50000000-5 Услуге одржавања и поправки.
Предметна јавна набавка је на период од једне године.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место извршења услуга
Место извршења услуга су објекти републичких органа на следећим
адресама: Дечанска 8, Руже Јовановић 27а, Булевар Михајла Пупина 2, Толстојева 2,
Ужичка 21, Ужичка 23, у Београду; Вила "Шумадија" на Опленцу; Вила "Копаоник" у
Врњачкој бањи; "Велика вила", "Мала вила" и "Економија" у Смедереву и објекат у
Ворову.
2. Начин пружања услуга
Понуђач је дужан да услуге које су предмет јавне набавке пружа
квалитетно у складу са стандардима, важећим прописима и техничким мерама и
условима прописаним за ову врсту посла.
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге сервисирања горионика
достави извештај овлашћене лабораторије о садржају штетних елемената у димним
гасовима према позитивној законској регулативи.
3. Расположивост сервиса
Сваки пријављени квар који може да изазове оштећења на
инсталацијама и у објекту мора се отклонити у року од једног часа, осим код већих
кварова који се отклањају у року од 24 часа.
Понуђач се обавезујe да обезбеди сервисну службу која је на
располагању наручиоцу од 00-24 часа.
Наручилац има право првенства у
интервенцијама.
4. Оригинални делови
Понуђач је дужан да поседује и уграђује оригиналне делове и
материјал по нормативима сагласно опреми за коју се тражи сервисирање.
Понуђач је дужан да за потребе наручиоца континуирано обезбеђује
оригиналне делове. Наручилац задржава право да изврши увид у магацински простор
понуђача и утврди да понуђач поседује оригиналне резервне делове и материјал
сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, а по спецификацији уређаја које
поседује наручилац.
5. Гаранција
Гаранција за услугу одржавања и сервисирања износи 12 месеци, а за
уграђене делове гаранција је произвођачка.
6. Рекламација
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
извршене услуге и очигледних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у
року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Ако је услуга коју је понуђач пружио наручиоцу неадекватна, односно
не одговара неком од елемената садржаном у конкурсној документацији, понуђач
одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.
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7. Мере заштите
Давалац услуга је дужан да приликом пружања услуга примењује све
потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и
здравља на раду( "Службени гласник РС"број 101/2005, 91/2015)
Давалац услуга је дужан да приликом пружања услуга примењује све
потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о заштити од пожара(
"Службени гласник РС"број 111/2009, 20/2015), Закона о заштити ваздуха ( "Службени
гласник РС"број 36/2009 и 10/2013), и Уредбе о мерама заштите од пожара при
извођењу радова заваривања,резања и лемљења ("Службени гласник СРС"број 50/79) ,
дакле давалац услуге мора да обезбеди противпожарну стражу и средства за ефикасну
превентивну заштиту од пожара.
8. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан дa у року од 3 дана, од
дана закључења Уговора достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим
подацима лица и возила ангажованих за извршење предметне услуге у складу са
захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуђач мора приликом подношења понуде доказати
1. Обавезни услови (члан 75. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;

1.2.да понуђач 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;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
лице: на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
Доказ за
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
предузетнике и за
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
физичка лица :
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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1.3. 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;
Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
лице: да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача, да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
предузетнике: да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача, да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
лице: да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача, да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке у складу са чланом 75 став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама.

Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Доставити у понуди:
Фотокопију Решења Министарства пољопривреде
и заштите животне средине или другог надлежног
органа за самостално обављање послова мерења
квалитета ваздуха и/или емисије и да је стручно и
технички оспособљен према захтевима стандарда
SRPS ISO 17025.

1.5. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране Понуђача која
предузетнике: је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко
лице:
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
1. Финансијски и пословни капацитет
1.1. Финансијски капацитет
Рачун понуђача не сме бити ниједан дан у блокади у периоду од 6 месеци
које претходе датуму објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
Доказ за правно
лице:
- Потврда Народне банке Србије о броју евидентираних дана блокаде
Доказ за
за период 6 месеци пре објављивања позива на Порталу јавних
предузетнике:
набавки
Доказ за физичко
лице:
1.2. Пословни капацитет
1.2.1.Да понуђач поседује следеће сертификате:
- ISО 9001 или одговарајући,
- ISО 14001 или одговарајући,
- ISО 18001 или одговарајући,
- ISO 22301 или одговарајући,
- ISO 27001 или одговарајући,
- ISO 50001 или одговарајући.
Сертификати наведени у тачки 1.2.1 морају да имају домен примене: Извођење
термотехничких, машинских и електроинсталација
Доказ за правно
лице:
Доказ за
- фотокопија важећег сертификата
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:
- ЕN ISО 3834-2 издат на основу референтног документа ЕА-6/02 М2013
од сертификационог тела за производе (референтни стандард ISО/IEC 17065) односно
сертификационог тела за системе (референтни стандард ISО/IEC 17021) који у свом
подручју
важења
има
поступке
заваривања
111,135,141
и
311
на
цевоводима,резервоарима, котловима, и опремом под притиском.
Доказ за правно
лице:
- фотокопија важећег сертификата издатог од акредитованог
Доказ за
сертификационог тела са обимом акредитације за оцењивање
предузетнике:
усаглашености
Доказ за физичко
лице:
1.2.2. Да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде
нераставивог споја издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано
тело за поступак 111 према СРПС EN ISО 15614-1:2008/А2:2012 за тип завареног споја
BW и FW.
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Доказ за правно
лице:
- фотокопија важећег одобрења (сертификата) издатог од
Доказ за
акредитованог сертификационог тела са обимом акредитације за
предузетнике:
оцењивање усаглашености
Доказ за физичко
лице:
1.2.3. Да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде
нераставивог споја издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано
тело за поступак 311 према СРПС EN ISО 15614-1:2008/А2:2012 за тип завареног споја
BW и FW.
Доказ за правно
лице:
Доказ за - фотокопија важећег одобрења (сертификата) издатог од
предузетнике: акредитованог сертификационог тела са обимом акредитације за
оцењивање усаглашености
Доказ за физичко
лице:
1.2.4. Да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде
тврдолемљених спојева (BPS) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну
технологију (BPQR) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано
контролно тело.
Доказ за правно
лице:
Доказ за - фотокопија важећег одобрења (сертификата) издатог од
предузетнике: акредитованог сертификационог тела са обимом акредитације за
оцењивање усаглашености
Доказ за физичко
лице:
1.2.5.

Понуђач

мора

да

располаже

довољним

пословним

капацитетом:
Укупна вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке у
2015, 2016, 2017 и 2018. години минимум 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а
Доказ за правно
лице:
Доказ
за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Вредност извршених услуга 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.

2. Кадровски капацитет
Понуђач је дужан да на дан подношења понуде има следећа запослена
лица по основу уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима и
то:
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2.1. Инжењер машинства са лиценцом ИКС 430.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио инжењера
на пензијско осигурање;
- копија лиценце 430, са потврдом Инжењерске коморе Србије
из које се види да одлуком Суда части издата лиценца није
одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине
Комори.

2.2. Шест заваривача, по два за одговарајући поступак заваривања.
Напомена: једна особа може бити носилац једног сертификата, и то за
поступке 311 за тип споја BW и FW (два заваривача),141 за тип споја BW( један
заваривач),135/111 за тип споја BW и FW( један заваривач), и 111 за тип споја BW и FW
(два заваривача).
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио заваривача
на пензијско осигурање;
- важећи сертификат заваривача за поступак 111 BW и FW по
стандардима ЕN 287-1 или ЕN ISО 9606-1 издат од
акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело
према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник „ 87/2011)
- важећи сертификат заваривача за поступак 141 BW по
стандардима ЕN 287-1 или ЕN ISО 9606-1 издат од
акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело
према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник „ 87/2011)
- важећи сертификат заваривача за поступак 135/111 BW и FW
по стандардима ЕN 287-1 или ЕN ISО 9606-1 издат од
акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело
према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник „ 87/2011)
- важећи сертификат заваривача за поступак 311 BW и FW по
стандардима ЕN 287-1 или ЕN ISО 9606-1 издат од
акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело
према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском
(„Службени гласник „ 87/2011)
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2.3. Два сертификована лемиоца за поступак 912.
Доказ за правно
лице: - копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио лемиоца на
Доказ за пензијско осигурање;
предузетнике: - важећи сертификат лемиоца за поступак 912 издат од
Доказ за физичко акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело
лице: према ЕN ISО 13585.
Напомена: једна особа може бити носилац једног сертификата
2.4. Сервисер горионика сертификованог од стране WEISHAUPT.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио сервисера
горионика на пензијско осигурање
- копију сертификата о стручној оспособљености за
сервисирање горионика WEISHAUPT

2.5. Инжењер заваривања који прописује технологију заваривања (WPS).
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио инжењера
на пензијско осигурање;
- Копију дипломе инжењера заваривања (IWЕ)

2.6. Лице за визуелну контролу пре, током и након процеса заваривања,
која поседује уверење о оспособљености за ову врсту контролисања, издато у складу са
одредбама стандарда ЕN ISО 9712 од стране акредитованог тела за сертификацију
особља.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је понуђач као послодавац пријавио лице за
визуелну контролу на пензијско осигурање;
Фотокопија Уверења о стручној оспособљености за визуелну
контролу, издато у складу са одредбама стандарда ЕN ISО 9712
од стране акредитованог тела за сертификацију особља.

Напомена: Услов кадровског капацитета под тачком 2.5. и 2.6. може
испунити једно лице.
3. 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
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни
споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач
ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке
то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75.
Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
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
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива
наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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.
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Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним
набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на
којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци (докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави
тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка
подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из
члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи
своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим
надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском
језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
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ИЗЈАВА

којом понуђач:
___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 51/2019, чији је предмет набавка услуге
одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са
отклањањем кварова, 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 и да нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Напомена: Попуњава и оверава понуђач који наступа самостално.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач односно група понуђача подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач односно члан групе – носилац посла
___________________________________________________________________________
(назив понуђача односно члана групе – носиоца посла)
у отвореном поступку јавне набавке број 51/2019, чији је предмет набавка услуге
одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са
отклањањем кварова, 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 и да нема забрану обављања делатности које је на снази у
време подношења понуде.
Напомена: Попуњава и потпсије понуђач односnо члан групе – носилац посла
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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ИЗЈАВА
којом члан групе:
___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 51/2019, чији је предмет набавка услуге
одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са
отклањањем кварова, 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 и да нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Напомена: Попуњава и потписује носилац посла и сваки члан групе понуђача
У случају потребе Изјаву копирати

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 ОП 51/2019

Страна 17 од 73

Списак референтних наручилаца
Ред.
бр.

Вредност
извршених услуга без
ПДВ-а
2

Списак референтних наручилаца – купаца
1

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 2015, 2016, 2017. и 2018. години, извршио услуге одржавања и сервисирања
котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем кварова, у
укупној вредности од _______________________________________________ (словима:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ динара), без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци број 51/2019, чији је предмет набавка услуге одржавања
и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са
отклањањем кварова и у друге сврхе се не може користити.
Место
Датум:
Наручилац-Купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе
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2.2. Кадровски капацитет
ИНЖЕЊЕРИ
Ред.
бр.
1

Име и презиме запосленог или
радно ангажованог инжењера машинства са лиценцом
ИКС 430
2

Број лиценце
3

1.
(потребно је попунити табелу)
ЗАВАРИВАЧИ
Ред.
бр.

Име и презиме радника

Профил и степен
стручне спреме

Сертификат

1.
2.

3.

4.

5.

6.

(потребно је попунити табелу)
ЛЕМИОЦИ
Ред.
бр.

Име и презиме радника

Профил и степен
стручне спреме

1.
2.

(потребно је попунити табелу)
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СЕРВИСЕР ГОРИОНИКА СЕРТИФИКОВАНОГ ОД СТРАНЕ WEISHAUPT - a

Ред.
бр.

Профил и степен
стручне спреме

Име и презиме сервисера

Сертификат

1.

(потребно је попунити табелу)

Ред.
бр.
1

Име и презиме запосленог или
радно ангажованог инжењера заваривања који
прописује технологију заваривања (WPS).
2

Број лиценце
3

1.
(потребно је попунити табеле)

ЛИЦЕ ЗА ВИЗУЕЛНУ КОНТРОЛУ
Ред.
бр.

Профил и степен
стручне спреме

Име и презиме лица

Уверење

1.

(потребно је попунити табелу)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ %
укупне вредности набавке, а што се односи на: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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.
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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 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 назначеног датума и часа.
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.
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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.
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
поврити 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 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 се 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.
и да поднесу заједничку понуду.
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9. Валута
Цена мора да буде изражена у динарима без ПДВ-а.
У цену услуге одржавања и сервисирања треба урачунати цену
потрошног материјала, цену делова за ставке спецификације понуде где је то наведено,
транспортне трошкове и све потребне припремне и завршне радове око интервенције,
као и све остале зависне трошкове.
Наручилац задржава право да одступи од количина из спецификације.
10. Неспецифициране услуге
Уколико услуга и/или резервни део нису предвиђени спецификацијом
услуга које је потребно извршити, Давалац услуга може да изврши услугу или угради
део, подсклоп или склоп по претходно прибављеној сагласности од стране овлашћеног
лица Наручиоца на понуду даваоца услуге, а плаћање по наведеном основу ће се
вршити уз достављање фактуре о набавци резервног дела, подсклопа односно по
понуђеној цени из табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“.
11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема
фактуре од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Понуђач је дужан да извршене услуге 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). Фактура Понуђача мора бити предата у два примерка 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 Понуђач је дужан да откаже фактуру.
Понуђач је дужан да прати извршење уговора.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе
податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум пружања
услуге.
У случају више или мање зарачунате цене, сачињава се записник о
утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава
овлашћено лице наручиоца за пријем извршених услуга, а други примерак записника са
књижним одобрењем/задужење, Понуђач предаје са фактуром и отпремницом на начин
и у року како је то описано у овој тачки.
Понуђач је дужан да на почетку текућег месеца преда Наручиоцу
Извештај о издатим фактурама за претходни месец.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
12. Средства финансијског обезбеђења
12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду 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
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Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико
понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или недостави
средство финансијског обезбеђења прописано конкурном документацијом.
12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама
банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од
укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности уговора, обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као
ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља
даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.3. 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. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора 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
трајања уговора.
14. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења
уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење
уговорних обавеза.
15. 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.
16. 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.
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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 могу да укажу 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 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у
времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
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.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна
набавка број 51/2019 чији је предмет Набавка услуге одржавања и сервисирања
котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем
кварова
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. Закона).
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 да 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.
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.
19. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски
најповољније понуде.
Оцењивање и рангирање достављених понуда извршиће се посебно по
партијама, а заснива се на следећим елементима критеријума:
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Ред.
бр.

Број пондера

ОПИС

1.

ЦЕНА

95

2.

ВРЕМЕ ОДЗИВА ЗА ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ

5

УКУПНО ПОНДЕРА:

100

1. ЦЕНА
Код овог елемента критеријума упоређује се укупна висина понуђене
цене. Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 95. Елемент критеријума
цена се састоји од: цене А, цене Б, цене В и цене Г.
Цена А
Цена А је укупна понуђена цена за опис услуга из спецификације
обрасца понуде под А и састоји се од подкритеријума одн. Цене А1, Цене А2, Цене А3,
Цене А4, Цене А5, Цене А6 и Цене А7.
Највећи број пондера за цену А је 30 пондера са тим да подкритеријуми
носе следећи број пондера:
Цена Аi
Цена А1 - Услуге демонтаже и монтаже на котловима
Цена А2 - ЦЕВНИ КОТЛОВИ ДО Q = 1000 kW
Цена А3 - ЦЕВНИ КОТЛОВИ ДО Q = 3500 kW
Цена А4 – ГАСНА СТАНИЦА СА 4( ЧЕТИРИ ) КОТЛА "POWER PLUS
BOX" BRETTA
Цена А5 - Остале услуге
Цена А6 - Испорука и уградња материјала
Цена А7 – Сервисне услуге
Укупно:

Пондери
Вi
1
4
2
5
4
4
10
30

Број пондера израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу цене Аi = Вi х најнижа понуђена цена
понуђена цена
7

Пондери по основу цене А =

 Ai
i 1

Цена Б
Цена Б је укупна понуђена цена за опис услуга из спецификације
обрасца понуде под Б.
Највећи број пондера за цену Б је 30 пондера са тим да подкритеријуми
носе следећи број пондера:
Цена Бi
Цена Б1 - Радови на одржавању радијатора

Пондери Вi
8

Цена Б2 - Радови на одржавању цевне мреже и подстаница

20

Цена Б3 - Пратећи електро радови

2
Укупно:
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Број пондера израчунава се на следећи начин
Пондери по основу цене Бi = Вi х најнижа понуђена цена
понуђена цена
5

Пондери по основу цене Б =

 Бi
i 1

Цена В
Цена В је понуђена цена за интервенције из спецификације обрасца
понуде под В.
Највећи број пондера за цену В је 10 пондера.
Број пондера израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу цене В = 10 х најнижа понуђена цена
понуђена цена
Цена Г
Цена Г је понуђена цена за услуге ванредног дежурства из
спецификације обрасца понуде под Г.
Највећи број пондера за цену Г је 25 пондера.
Број пондера израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу цене Г = 25 х најнижа понуђена цена
понуђена цена
2. ВРЕМЕ ОДЗИВА ЗА ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ
Под временом одзива за интервентно одржавање Наручилац
подразумева рок одзива понуђача на позив овлашћеног лица наручиоца од часа
учињеног позива.
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.
Време одзива на позив овлашћеног лица наручиоца:
- у року до једног часа …………………………………………... 5 пондера
- у року до једног часа и 30 минута …………………………….. 3 пондера
- у року до два часа ………………………………………………. 1 пондер
Уколико је време одзива за интервентно одржавање преко 2 часа, од
часа позива овлашћеног лица наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок за излазак на локацију за интервенције почиње да тече од тренутка
писменог или усменог позива овлашћеног лица наручиоца.
20. Понуде са истим бројем пондера
У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне
понуде остваре једнак број пондера наручилац ће међу њима изабрати понуду оног
понуђача који има већи број пондера на основу елемента критеријума цена и то:
Цена Б1 + Цена Г.
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21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано
лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права 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 седам 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 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
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 120.000,00 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).
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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. Закључење уговора
Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. ЗЈН.
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, ако за то постоје оправдани разлози.
24. Праћење реализације уговора
Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза је Драган Ђукић контакт телефон 064/8167-014.
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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 у отвореном поступку јавне набавке број 51/2019,
чији је предмет набавка услуге одржавања и сервисирања котловских постројења и
инсталација централног грејања са отклањањем кварова, 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, нарочито у делу који се
односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које
могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, 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.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и
попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде 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
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

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
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

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

Адреса
седишта

Улица и број
Место
Општина

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

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

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
Статус члана групе
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

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 поступку јавне набавке важи
________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, цену по јединици мере као и укупну цену, изражене у динарима,
без ПДВ-а.
А. РАДОВИ НА СЕРВИСИРАЊУ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
Ред.
бр.
1

1.1.
1.2.
1.3.

О

П

И

С

2
Демонтажа и монтажа оплате котла
Демонтажа и монтажа постојеће топлотне
изолације
Демонтажа и монтажа пратеће арматуре
(прикључци, манометри, термометри …)

1.4.

Демонтажа и монтажа димњаче

1.5.

Рушење и избацивање озида котла

1.6.

Пражњење и пуњење котла

1.7.

Испитивање котла на хидростатички притисак
са свим припремним радњама(блиндирање ,
одвајање котла од инсталације...)

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

3
4
5
6
1. УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ НА КОТЛОВИМА
м2

5

м2

5

Компле
т

1

ком

1

кг

50

Паушал

1

ком

2
ЦЕНА А1:
2. ЦЕВНИ КОТЛОВИ ДО Q = 1000KW

2.1.

Демонтажа и монтажа оплате котла

м2

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 40 од 73

Ред.
бр.
1

О

П

И

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

5

6

7

2
Демонтажа и монтажа постојеће топлотне
изолације

3

4

м2

5

2.3.

Рушење и избацивање озида котла

кг

500

2.4.

Демонтажа и монтажа димне цеви котла
- Ø 48,3 – Ø 63,5 мм до 5,00 м1 дужине

ком

1

2.5.

Блиндирање димних цеви

ком

10

2.6.

Демонтажа и монтажа пратеће арматуре
(прикључци, манометри, термометри …)

Компле
т

1

2.7.

Демонтажа и монтажа димњаче

ком

5

2.8.

Демонтажа и монтажа врата котла

ком

5

2.9.

Пражњење и пуњење котла

ком

5

2.10.

Испитивање котла на хидростатички притисак
са свим припремним радњама(блиндирање ,
одвајање котла од инсталације...)

ком

5

2.2.

ЦЕНА А2:
3. ЦЕВНИ КОТЛОВИ Q = 3500KW
3.1.
3.2.
3.3.

Демонтажа и монтажа лимене облоге котла
Демонтажа и монтажа постојеће топлотне
изолације
Демонтажа и монтажа димне цеви котла
- Ø 48,3 – Ø 63,5 мм до 5,00 м1 дужине

3.4.

Блиндирање димних цеви

3.5.

Демонтажа и монтажа пратеће арматуре
(прикључци, манометри, термометри …)

3.6.

Демонтажа и монтажа димњаче

м2

10

м2

10

ком

3

ком

1

Компле
т

1

ком

1
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Ред.
бр.

О

П

1

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

3.7.

Демонтажа и монтажа врата котла

ком

1

3.8.

Пражњење и пуњење котла

ком

1

3.9.

Испитивање котла на хидростатички притисак
са свим припремним радњама(блиндирање ,
одвајање котла од инсталације...)

ком

1

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

ЦЕНА А3:
4. ГАСНА СТАНИЦА СА 4 ( ЧЕТИРИ ) КОТЛА "POWER PLUS BOX" BERETTA
4.1.

Чишћење вентилатора
сагоревање

и

система

4.2.

Контрола непропусности гасног дела

4.3.

Контрола притиска у инсталацији

4.4.

Подешавање уређаја

4.5.

Анализа сагоревања

4.6.

Контрола термостата уз замену батерија

4.7.

Издавање потврде о годишњем прегледу

за

кпл

1

Потврда о годишњем прегледу овлашћеног сервисера гасног постројења потребна за контролу дистрибутера гаса. Обавезно достављање извештаја овлашћене лабораторије о
садржају штетних елемената у димним гасовима према позитивној законској регулативи.
ЦЕНА А4:
5. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
5.1.

Демонтажа и монтажа водоказне арматуре

5.2.

Демонтажа
термометра

и

монтажа

манометра

и

ком

1

ком

20
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Ред.
бр.
1
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Комплет

3

Комплет

1

ком

1

Комплет

3

Комплет

1

Дим. 9Х1150 мм

ком

2

Дим. 13Х1200 мм

ком

2

О

П

И

С

2
Демонтажа и монтажа ременице, каишева и
штитника за каишеве на вентилатору за
убацивање свежег ваздуха за сагоревање
Демонтажа
и
монтажа
лежајева
на
вентилатору за убацивање свежег ваздуха за
сагоревање
Позиција обухвата: Отварање и затварање
кућишта, преглед и замена лежајева,
подмазивање лежајева
Демонтажа и монтажа радног кола на
вентилатору за избацивање продуката
сагоревања
Ценом обухватити све потребне предрадње
(чишчћење, демонтажа и монтажа вијака,
заптивача ..)
Демонтажа и монтажа ременице, каишева и
штитника за каишеве на венилатору за
избацивање продуката сагоревања
Демонтажа
и
монтажа
лежајева
на
вентилатору за избацивање продуката
сагоревања.
Позиција обухвата: Отварање и затварање
кућишта, преглед и замена лежајева,
подмазивање лежајева
Набавка и испорука клинастог ремења:

ЦЕНА А5:
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Ред.
бр.

О

П

1

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

6. ИСПОРУКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА
6.1.

Набавка и испорука котловског лима Č.1204

6.2.

Набавка, испорука и уградња затезних вијака
(утега-назувица).

кг

50

ком

4

Набавка, испорука и уградња димних цеви котла Č1214
6.3.

6.4.

-

Ø 48,3 – Ø 63,5 мм до 5,00 м1 дужине

ком

4

-

Ø 63,5 – Ø 88,9 мм до 6,00 м1 дужине

ком

4

Ценом обухватити припрему цеви за заваривање, припрему места заваривања, заваривање, утрошак: електрода, гаса и и све потребне радње и материјал да би се
позиција уградила
Набавка, испорука и уградња екранских цеви
котла
Č.1214 ― Ø 48,3 ― 63,5 мм до
ком
4
5,00 м1 дужине
Ценом обухватити припрему цеви за заваривање, припрему места заваривања, заваривање, заваривање дистанционих трака, утрошак: електрода, гаса и и све потребне
радње и материјал да би се позиција уградила
Набавка, испорука и уградња материјала за
озиђивање

6.5.

6.6.

- пластик ''Д''

кг

100

- ''Звезда 10''

кг

100

- ''Звезда

кг

100

- шамотна опека

кг

500

- шамотни малтер

кг

100

м2

6

8''

Набавка, испорука
картона д = 8 мм

и

уградња

азбестног
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Ред.
бр.

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

- Ø 6 – 10 мм

м1

20

- Ø 10 – 20 мм

м1

20

- 30×30 мм

м1

20

- L = 280 NP 16

кoм

1

- L = 340 NP 16

кoм

1

- манометар R ½ '' Ø 100 опсег 0 – 16 бара

кoм

10

- манометар R ½ '' Ø 160 опсег 0 – 16 бара

кoм

10

- термометар R ½ '' опсег 0 – 200 oЦ

кoм

10

О

1

П

И

С

2
Набавка, испорука и уградња азбестног гајтана

6.7.

Набавка, испорука и уградња водоказне
арматуре
6.8.

Набавка, испорука и монтажа
6.9.

Набавка , испорука и уградња баждареног вентила сигурности

6.10.

-

вентил пречника NO 20
вентил пречника NO 25

ком
кoм

1
1

-

вентил пречника NO 32
вентил пречника NO 40
вентил пречника NO 50

кoм
кoм
кoм

1
1
1

У цену урачунати и набавку са уградњом заптивача
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Ред.
бр.
1

6.11.

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

- Високонапонских електрода

пар

40

- Дизни за гориво

1-3 гал.

кoм

20

- Дизни за гориво

3-6 гал.

кoм

20

- Високонапонског кабла

кoм

15

- Електромагнетног вентила (121К)

кoм

15

кoм

15

О

П

И

С

2
Набавка, испорука и уградња елемената за
горионик:

- Уложак филтера горива

ЦЕНА А6:
7. СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
Сервисирање, штеловање и пуштање у погон горионика:

7.1.

- Тип : “WEISHAUPT” L 2

ком

2

- Тип : “WEISHAUPT” L 3

ком

1

- Тип : “WEISHAUPT” L 5

koм

2

- Тип : “WEISHAUPT '' RMS 11 Monarch

кoм

4

- Тип :"HOVAL" HLG-E-45-GM2

ком

1

- Тип :"BENTONE" Тип:K10K

ком

1

- Тип :"EKOFLAM" Tип: 68.01.20

ком

1
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Ред.
бр.
1

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
2
3
4
5
6
7
8
Напомена: Сервис горионика подразумева:Чишћење и прање, преглед исправности дизни, преглед исправности електрода, провера запрљаности фото ћелије, преглед
исправности високонапонског трафоа, провера притиска зупчасте пумпе, провера филтера горива, провера заптивености инсталације за довод горива, провера
високонапонског кабла, подешавање сагоревања, провера електромагнетног вентила, провера запрљаности улошка филтера, контрола и подешавање аутоматике
горионика са пуштањем у рад и достављањем извештаја овлашћене лабараторије о садржају штетних елемената у димним гасовима према позитивној законској
регулативи.
О

П

И

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Сервисирање и баждарење сигурносних вентла
-

вентил пречника NO 25

кoм

1

-

вентил пречника NO 32

кoм

3

-

вентил пречника NO 40

кoм

4

-

вентил пречника NO 50

кoм

1

7.2.

У цену урачунати и набавку са уградњом заптивача
ЦЕНА А7:
Укупно ЦЕНА А (ЦЕНА А1+ ЦЕНА А2+ ЦЕНА А3+ ЦЕНА А4+ ЦЕНА А5+ ЦЕНА А6+ ЦЕНА А7):
Б.УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
1. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ РАДИЈАТОРА
Демонтажа и монтажа радијатора, одвајање од инсталације и повезивање на инсталацију
1.1

-

до 15 чланака

ком

50

-

преко 15 чланака

ком

50
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Укупно без ПДВ-а
(4х5)

Страна 47 од 73

Ред.
бр.

О

П

1

И
2

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Набавка, испорука и монтажа радијаторских вентила "HERC" ЕК или прави) (

1.2

-

Р ⅜''

ком

25

-

Р ½ ''

ком

90

-

Р ¾''

ком

50

У цену урачунати демонтажу радијатора и оштећеног елемента јер се они неће признавати као самосталне ставке у рачунима.
Цена траженог радијаторског вентила је просечна средња цена траженог вентила:
(цена правог вентила + цена угаоног вентила)/2
Набавка, испорука и монтажа термостатског радијаторских вентила (ЕК или прави)

1.3

-

Р ⅜''

ком

5

-

Р ½ ''

ком

5

ком

5

-

Р ¾''

У цену урачунати демонтажу радијатора и оштећеног елемента јер се они неће признавати као самосталне ставке у рачунима.
Цена траженог радијаторског вентила је просечна средња цена траженог вентила:
(цена правог вентила + цена угаоног вентила)/2
Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака "HERC" (ЕК или прави)

1.4

-

Р ⅜''

ком

25

-

Р ½ ''

ком

80

-

Р ¾''

ком

50

У цену урачунати демонтажу радијатора и оштећеног елемента јер се они неће признавати као самосталне ставке у рачунима.
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 48 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Набавка испорука и монтажа озрачних славина на радијаторску редукцију са припремом за монтажу:
1.5

- Р ⅜''

ком

10

- Р ½ ''

ком

50

У цену урачунати демонтажу радијатора и оштећеног елемента јер се они неће признавати као самосталне ставке у рачунима.
Набавка, испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са припремом за монтажу:

1.6

- Р ⅜''

ком

20

Р ½ ''

ком

50

- Р ¾''

ком

20

-

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка,испорука и монтажа радијаторских редукција и чепова за ливене радијаторе
Редукција 5/4'- 1/2' Л

ком

20

Редукција 5/4'- 1/2' Д

ком

20

-

Редукција 5/4'- 3/8' Л

ком

20

-

Редукција 5/4'- 3/8' Д

ком

20

1.7
-

Чеп 5/4' Л

ком

20

-

Чеп 5/4' Д

ком

20

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 49 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И
2

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Сечење, украјање, савијање и монтажа цеви, заваривање истих као и монтажа радијаторских и прикључних веза:

1.8

-

Пречник цеви NO 10

м1

10

-

Пречник цеви NO 15

м1

20

-

Пречник цеви NO 20

м1

10

-

Пречник цеви NO 25

м1

10

-

Пречник цеви NO 32

м

10

1

ЦЕНА Б1:
2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ И ПОДСТАНИЦА
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила (РЗВ) и лоптастих славина са прирубницом и холендером NP 16

2.1

-

NO

15

ком

10

-

NO

20

ком

10

-

NO

25

ком

20

-

NO

32

ком

10

-

NO

40

ком

10

-

NO

50

ком

10

-

NO

65

ком

5

-

NO

80

ком

5

-

NO

100

ком

5

-

NO

125

ком

5

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 50 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Набавка, испорука и монтажа кугл вентила са прирубничким спојем и са припремом за монтажу NP 16:

2.2

-

NO 50 стандардне дужине

ком

20

-

NO 50 продужена варијанта

ком

7

-

NO 65 стандардне дужине

ком

10

-

NO 65 продужена варијанта

ком

4

-

NO 80 стандардне дужине

ком

7

-

NO 80 продужена варијанта

ком

4

-

NO 100 стандардне дужине

ком

3

-

NO 100 продужена варијанта

ком

2

-

NO 125 стандардне дужине

ком

3

-

NO 125 продужена варијанта

ком

1

У цену урачунати комплет са прирубницама, сетом дихтунга, комплет са завтњевима и наврткама и уградња заптивних елемената са припремом заптивних површина
У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка, испорука и монтажа кугл вентила заваривањем на цевовод без прирубничкких спојева са припремом за монтажу NP 16:
-

NO 15

ком

5

-

NO 20

ком

5

-

NO 25

ком

5

-

NO 32

ком

5

-

NO 40

ком

5

2.3
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Страна 51 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И
2

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

-

NO 50

ком

10

-

NO 65

ком

5

-

NO 80

ком

5

-

NO 100

ком

5

-

NO 125

ком

5

-

NO 150

ком

2

-

NO 200

ком

1

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка, испорука и монтажа косих регулационих вентила са припремом за монтажу NP 16:

2.4

-

NO 15

ком

1

-

NO 20

ком

1

-

NO 25

ком

1

-

NO 32

ком

1

-

NO 40

ком

1

-

NO 50

ком

1

-

NO 65

ком

1

-

NO 80

ком

1

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 52 од 73

Ред.
бр.
1

2.5

О

П

И

С

Јед.
мере

2
3
Набавка,испорука и монтажа прирубничких сетова NP 16:
ком
NO 15

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

4

5

6

7

20

-

NO 20

ком

-

NO 25

ком

20

-

NO 32

ком

20

-

NO 40

ком

20

-

NO 50

ком

20

-

NO 65

ком

18

-

NO 80

ком

18

-

NO 100

ком

18

-

NO 125

ком

16

-

NO 150

ком

16

-

NO 200

ком

16

NO 250

ком

16

-

20

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка,испорука и монтажа прирубница са грлом NP 16
2.6

-

NO 15

ком

20

-

NO 20

ком

20

-

NO 25

ком

20
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 53 од 73

Ред.
бр.

О

П

1

И
2

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

-

NO 32

ком

20

-

NO 40

ком

20

-

NO 50

ком

20

-

NO 65

ком

18

-

NO 80

ком

18

-

NO 100

ком

18

-

NO 125

ком

16

-

NO 150

ком

16

-

NO 200

ком

16

-

NO 250

ком

16

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка, испорука и монтажа затвореног експанзионог суда:

2.7

- V = до 100 лит.

ком

2

- V = од 101 до 250 лит.

ком

1

- V = од 251 до 500 лит.

ком

1

- V = од 501 до 800 лит.

ком

1

-V = од 801 до 1200 лит.

ком

1

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 54 од 73

Ред.
бр.

О

П

1

И
2

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Набавка, испорука и монтажа цеви (челичних бешавних) за грејање са комплетирањем цевовода

2.8

- пречник NO 10/2,3

м1

15

- пречник NO 15/2,6

м1

50

- пречник NO 20/3,2

м1

30

- пречник NO 25/3,2

м1

30

- пречник NO 32/3,2

м1

50

- пречник NO 40/3,2

м1

50

- пречник NO 50/3,2

м1

50

- пречник NO 64/70/3,2

м1

50

- пречник NO 70/76/3,2

м1

50

- пречник NO 82/89/3,6

м1

25

- пречник NO 100/108/4

м1

25

За хамбуршке лукове,редукције,потрошни материјал(брусне и резне плоче,електроде,гас и тсл.) признаје се 50% од вредности цеви које се уграде.
Као самостална ставка у рачуиу признаће се 10 % на цену цеви одређеног пречника за демонтажу оштећене (сечење и скидање оштећене цеви) при
отклањању цурења у инсталацији
Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви и комплетирање цевовода

2.9

- пречник NO 10 /0,9

м1

10

- пречник NO 12/0,9

м1

10

- пречник NO 15/0,8

м1

10

- пречник NO 18/0,9

м1

10
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Страна 55 од 73

Ред.
бр.

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

- пречник NO 22/0,9

м1

5

- пречник NO 28/1

м1

5

- пречник NO 35/1

м1

5

О

1

П

И

С

2

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

За бакарни фитинг (колена,редукције,Т-комади, носачи итсл.) и потрошни материјал (гас, калај, тефлон и тсл.) признаје се 50% од вредности цеви које се уграде..
Као самостална ставка у рачуну признаће се 10 % на цену цеви одређеног пречника за демонтажу оштећене (сечење и скидање оштећене цеви) при
отклањању цурења у инсталацији
Набавка, испорука и уградња пратеће арматуре са припремом:
-

Холендер поцинкован са дихтунгом

ком

10

-

дупли нипли поцинковани

ком

10

-

редукција поцинкована

ком

20

-

штуцне са навојем поцинковане

ком

20

-

колена поцинкована

ком

20

-

Т комад поцинкован

ком

10

2.10

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка, испорука и монтажа алупласт цеви:

2.11

-

пречник фи 16×2

м1

10

-

пречник фи 18×2

м1

10

-

пречник фи 20×2

м1

10

Као самостална ставка у рачуиу признаће се 10 % на цену цеви одређеног пречника за демонтажу оштећене (сечење и скидање оштећене цеви) при
отклањању цурења у инсталацији
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Страна 56 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

Коришћење уређаја за замрзавање (CO2) при интервенцијама на oштећеном цевоводу:
2.12

NО 15

ком

10

NО 20

ком

10

Плаћање по једној интервенцији
Набавка, испорука и уградња аутоматских одзрачних лончића:са неповратним вентилом
2.13

NО 15

ком

10

NО 20

ком

10

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Испорука и монтажа усисне корпе:

2.14

NО 25

ком

1

NО 32

ком

1

NО 40

ком

1

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
Набавка, испорука и монтажа неповратног опружног вентила са филтером:

2.15

NО 25

ком

1

NО 32

ком

1

NО 40

ком

1

У цену урачунати и демонтажу оштећеног елемента јер се она неће признавати као самостална ставка у рачунима
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Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 57 од 73

Ред.
бр.

О

1

П

И

С

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

ком

2

ком

2

2
Набавка,испорука и монтажа циркулационих пумпи

2.16

DANFOS TP 100-370/4 A-F-A-BQQE или
одговарајућа истих или бољих карактеристика
(WILO) производње ЕУ
DANFOS TP 125-340/4 A-F-A-BQQE или
одговарајућа истих или бољих карактеристика
(WILO) производње ЕУ

У цену урачунати демонзажу старе пумпе и евентуалну преправку прикључних веза
Демонтажа и монтажа сита хватача нечистоће

2.17

NО 25

ком

1

NО 32

ком

1

NО 40

ком

1

NО 50

ком

1

NО 65

ком

1

NО 80

ком

1

NО 100

ком

1

Ценом обухватити замену заптивача и чишћење и прање филтера
Набавка,испорука и монтажа плочастих измењивача топлоте
2.18

Топлотне снаге Q =500 KW
Радна температура флуида 1500C
Радни притисак 2,5 MPa
TRACO или одговарајући истих или бољих
карактеристика производње из ЕУ

ком
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1
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Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

ком

1

2
Топлотне снаге Q =800 KW
Радна температура флуида 1500C
Радни притисак 2,5 MPa
TRACO или одговарајући истих или бољих
карактеристика производње из ЕУ

У цену урачунати демонтажу старог измењивача топлоте и преправку прикључних веза
ЦЕНА Б2:
3. ПРАТЕЋИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Набавка, испорука и замена гребенастих прекидача
3.1

3.2

- 220 V; 25 A

ком

5

- 380 V; 25 A

ком

5

Набавка, испорука и замена контактора - 380
V; 16 А; 2П+2М

ком

5

(1.6 – 2.5 А)

ком

2

(2.5 –6 А)

ком

2

(6 – 10 А)

ком

2

ком

10

Набавка, испорука и замена биметала
3.3

3.4

Набавка, испорука и замена електро грејача са
навојем
5/4 '' (за бојлер), снаге 1,5 KW, напон 220 V,
L=480 mm
У цену урачунати и демонтажу старог који се
мења са пражњењем и пуњењем бојлера
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Ред.
бр.
1

3.5

3.6

3.7

О

П

И

С

2
Набавка, испорука и замена електро грејача са
навојем 5/4 '' (за бојлер), снаге 2 KW, напон
220 V, L=480 mm
У цену урачунати и демонтажу старог који се
мења са пражњењем и пуњењем бојлера
Набавка, испорука и замена електро грејача са
навојем 5/4 '' (за бојлер), снаге 3 KW, напон
220 V, L=480 mm
У цену урачунати и демонтажу старог који се
мења са пражњењем и пуњењем бојлера
Набавка, испорука и замена сувог електро
грејача са навојем 5/4 '' (за бојлер), снаге 2
KW, напон 220 V, L=480 mm
У цену урачунати и демонтажу старог који се
мења са пражњењем и пуњењем бојлера

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

ком

20

ком

20

ком

20

Набавка, испорука и замена електро грејача са навојем 6/4 '' (за бојлер), снаге 6 KW, напон 220 V
3.8
L=360 mm

ком

10

L=500 mm

ком

10

L=1000 mm

ком

10

У цену урачунати и демонтажу старог који се мења са пражњењем и пуњењем бојлера

3.9

Набавка, испорука и замена електро грејача
без навоја (за електро котао), снаге 9 KW,
напон 220 V, L=500 mm
У цену урачунати и демонтажу старог који се
мења са пражњењем и пуњењем бојлера

ком

10

ЦЕНА Б5:
Укупно ЦЕНА Б ( ЦЕНА Б1+ ЦЕНА Б 2+ ЦЕНА Б 3 ) :
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Ред.
бр.
1

Јед.
мере

Количина

3

4

- ''АСЕА'' типа Е 17 Q = 700 KW

ком

1

- "Термомонт" ЕТК 250 Q = 245 KW

ком

1

- "Термомонт" ЕТК 150 Q = 155 KW

ком

1

- "Термомонт" ЕТК 100 Q = 95 KW

ком

1

- Ел. Котлови до Q = 40 KW

ком

1

О

П

И

С

2

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

6

7

5
В. ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Сервисирање и одржавање електричног котла:

1.

Сервис обухвата: преглед исправности прекидача грејних група и пумпе, преглед исправности сигналних сијалица радног термостата и топлотног преоптерећења,
преглед испраавности грејача, преглед казана, изолације и оплате. Сви неисправни елементи треба да буду замењени и фактурисани уз доставу рачуна о њиховој
куповини увећано за 8% манипулативних трошкова уколико их нема у овој спецификацији
Изолација цевовода грејања после завршених радова:

2.

- У алуминијумском лиму и минералној вуни

м2

20

- "Армафлекс" изолацијом

м2

20

- "Пламафлекс" изолацијом

м2

20

Ценом обухватити лепњиву траку, лепак и други потрошни материјал неопходан за извршење овог посла

3.

Штемовање и извлачење из котларнице шута
и осталог отпадног материјала, утовар у
камион и одвоз на депонију.

4.

Антикорозивна заштита

м3
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Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

-

Цеви до Ø2"

м1

200

-

Цеви преко Ø2" и остало

м1

100

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Цена обухвата чишћење металним четкама без остављања трагова корозије, премазивање основним премазом и бојење и лакирање
Демонтажа ливених радијатора (алуминијумских) одвајањем радијаторских веза, измштање истих на погодну локацију код наручиоца, унутрашње прање радијатора
до појаве чисте воде, враћање и повезивање на инсталацију са заменом заптивног материјала. Висина радијатора500 и 600 мм
5.

-

Број ребара до 20

ком

67

-

Број ребара од 21 до 30

ком

63

-

Број ребара од 31 до 40

ком

41

Антикорозивна заштита и лакирање (завршни слој) радијаторских ребара димeнзија у mm

6.

160×800

ком

100

160×600

ком

100

160×500

ком

100

160×350

ком

50

110×800

ком

50

110×600

ком

50

110×500

ком

50

220×350

ком

50

250×200

ком

50

Цена обухвата чишћење металним четкама без остављања трагова корозије, премазивање основним премазом и бојење и лакирање по систему "кључ у руке"
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Ред.
бр.

О
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1

2

7.

Израда постоља,платформии сл. машинских
конструкција од стандардних профила према
потреби

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без ПДВ-а

Јед. цена са ПДВ-ом

Укупно без ПДВ-а
(4х5)

3

4

5

6

7

кг

1500

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Укупно ЦЕНА В :
Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Цена по једном норма часу за непредвиђене
н/ч
радове
Уколико услуга и/или материјал одн.резервни део нису предвиђени спецификацијом услуга које је потребно извршити, плаћање по наведеном основу ће се вршити на
основу достављене фактуре за набавку материјала и ли резервног дела увећане за 8% на име манипулативних трошкова док ће се рад на замени и уградњи поменутих материјала
фактурисат по понуђеној цени из табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“ односно по нч из норматива за ту врсту посла.
Пражњење,пуњење и озрачивање инсталација као и утврђивање цурења на инсталацијама као припремни завршни радови који су неопходни за извршење поправки
признаће се у висини од 50% на понуђену цену из табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“ односно нч из норматива за ту врсту посла
1.

Укупно ЦЕНА Г :
УКУПНО ДИНАРА (ЦЕНА А + ЦЕНА Б + ЦЕНА В + ЦЕНА Г):
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Р Е К А П И ТУ Л А Ц И Ј А
УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

ОПИС

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ОМ

А. РАДОВИ НА СЕРВИСИРАЊУ КОТЛОВСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
1. УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ НА
КОТЛОВИМА
2. ЦЕВНИ КОТЛОВИ ДО Q=1000KW
3. ЦЕВНИ КОТЛОВИ Q=3500KW
4. ГАСНИ СТАНИЦА СА 4 ( ЧЕТИРИ ) КОТЛА
„POWER PLUS BOX“ BERETTA
5. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
6. ИСПОРУКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА
7. СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
УКУПНО А:
Б. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА
ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

ИНСТАЛАЦИЈА

1. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ РАДИЈАТОРА
2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ И
ПОДСТАНИЦА
3. ПРАТЕЋИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ
УКУПНО Б:
В. ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ
УКУППО В:
Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
УКУПНО Г:
УКУПНО А+Б+В+Г:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ВРЕМЕ ОДЗИВА

(критеријум за оцењивање понуда)
Под временом одзива за интервентно одржавање наручилац подразумева
рок одзива понуђача на позив овлашћеног лица наручиоца од часа учињеног позива.
Време одзива на позив овлашћеног лица наручиоца извршићу у року:
1. до једног часа
2. до једног часа и 30 минута
3. до два часа
4. преко два часа

(Заокружити време одзива за интервентно одржавање)

Рок за излазак на локацију интервенције почиње да тече од тренутка
писменог или усменог позива овлашћеног лица наручиоца.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
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 дана (попуњава Наручилац) године:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа
Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и
2.

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

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или 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 отворени поступак број 51/2019,
чији је предмет набавка услуге одржавања и сервисирања котловских постројења и
инсталација централног грејања са отклањањем кварова;
- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број
(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава
Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о пружању услуге одржавања и
сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем
кварова.
- да ће Давалац услуге 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 набавка услуге одржавања и сервисирања котловских
постројења и инсталација централног грејања са отклањањем кварова и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.
У цену услуге одржавања и сервисирања урачуната је цена потрошног
материјала, цена делова из члана 1. овог Уговора где је то наведено, транспортни
трошкови и сви потребни припремни и завршни радови око интервенције, као и сви
остали зависни трошкови.
Наручилац задржава право да одступи од количина из члана 1. овог уговора.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема
фактуре од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Давалац услуге је дужан да извршене услуге 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). Фактура Даваоца услуге мора бити предата у два примерка 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 Давалац услуге је дужан да откаже фактуру.
Давалац услуге је дужан да прати извршење Уговора.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке
о наручиоцу, број и датум закљученог Уговора, адресу-место и датум пружања услуге.
У случају више или мање зарачунате цене, сачињава се записник о
утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава
овлашћено лице Наручиоца за пријем извршених услуга, а други примерак записника са
књижним одобрењем/задужење, Давалац услуге предаје са фактуром и отпремницом на
начин и у року како је то описано у овој тачки.
Давалац услуге је дужан да на почетку текућег месеца преда Наручиоцу
Извештај о издатим фактурама за претходни месец.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ
Члан 4.
Уколико услуга и/или резервни део нису предвиђени чланом 1. овог уговора
које је потребно извршити, Давалац услуга може да изврши услугу или угради део,
подсклоп или склоп по претходно прибављеној сагласности од стране овлашћеног лица
Наручиоца на понуду Даваоца услуге, а плаћање по наведеном основу ће се вршити уз
достављање фактуре о набавци резервног дела, подсклопа односно по понуђеној цени из
табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора, предао Наручиоцу као
средство финансијског обезбеђења oригинал банкарску гаранцију за добро извршење
посла у висини од 10 % од вредности Уговора, без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана
дуже од истека рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора и биће саставни део Уговора.
Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора доставио 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
трајања уговора.
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
Место извршења услуга су објекти републичких органа на следећим
адресама: Дечанска 8, Руже Јовановић 27а, Булевар Михајла Пупина 2, Толстојева 2,
Ужичка 21, Ужичка 23, у Београду; Вила "Шумадија" на Опленцу; Вила "Копаоник" у
Врњачкој бањи; "Велика вила", "Мала вила" и "Економија" у Смедереву и објекат у
Ворову.
НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да услуге које су предмет овог уговора пружа
квалитетно у складу са стандардима, важећим прописима и техничким мерама и
условима прописаним за ову врсту посла.
Давалац услуге је дужан да приликом пружања услуге сервисирања
горионика достави извештај овлашћене лабораторије о садржају штетних елемената
у димним гасовима према позитивној законској регулативи.
РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА
Члан 10.
Сваки пријављени квар који може да изазове оштећења на инсталацијама
и у објекту мора се отклонити у року од једног часа, осим код већих кварова који се
отклањају у року од 24 часа.
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Давалац услуге се обавезујe да обезбеди сервисну службу која је на
располагању наручиоцу од 00-24 часа.
Наручилац има право првенства у интервенцијама.
ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ
Члан 11.
Давалац услуге је дужан да поседује и уграђује оригиналне делове и
материјал по нормативима сагласно опреми за коју се тражи сервисирање.
Давалац услуге је дужан да за потребе наручиоца континуирано
обезбеђује оригиналне делове.
Наручилац задржава право да изврши увид у магацински простор Даваоца
услуге и утврди да Давалац услуге поседује оригиналне резервне делове и материјал
сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, а по спецификацији уређаја које поседује
Наручилац.
ГАРАНЦИЈА
Члан 12.
Гаранција за услугу одржавања и сервисирања износи 12 месеци, а за
уграђене делове гаранција је произвођачка.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 13.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету извршене услуге
и очигледних недостатака, Давалац услуга мора исте отклонити најкасније у року од 3
дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Ако је услуга коју је Давалац услуге пружио Наручиоцу неадекватна,
односно не одговара неком од елемената садржаном у спецификацији из члана 1. и
осталим одредбама Уговора, Давалац услуге одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавезе.
Лица одговорна за праћење и реализацију извршења уговорних обавеза је
Драган Ђукић 064/8167-014.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 14.
Давалац услуге 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, 91/2015).
Давалац услуге је дужан да приликом пружања услуга примењује све
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени
гласник РС“ број 111/2009, 20/2015), Закона о заштити ваздуха ( "Службени гласник
РС"број 36/2009 и 10/2013), и Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова
заваривања, резања и лемљења („Службени гласник СРС“ број 50/79).
Давалац услуге је дужан да обезбеди противпожарну стражу и средства за
ефикасну превентивну заштиту од пожара, приликом пружања услуга које су предмет
овог уговора.
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БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 15.
Давалац услуге је дужан дa у року од 3 дана, од дана закључења Уговора
достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила
ангажованих за извршење предметне услуге у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН након закључења уговора о
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке,
ако за то постоје оправдани разлози.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 17.
Давалац услуге 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.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 18.
Давалац услуге 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 19.
Уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор важи годину дана, а примењиваће се од (попуњава Наручилац).
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 20.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 21.
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 22.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 24.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Дејан Јонић, директор
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VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде 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 је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења.

Укупан износ трошкова:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 ОП 51/2019

Страна 73 од 73

IX
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у отвореном
поступку јавне набавке број 51/2019, чији је предмет набавка услуге одржавања и
сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем
кварова, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ес/сјс
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