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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив и адреса Наручиоца: ЈКП „Биоктош“, Хероја Луна 2, Ужице
Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца:www.bioktos.com
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
Број партија:набавка није обликована по партијама
Број јавне набавке ЈНМВ БР.04/16
Врста предмета јавне набавке:радови
Предмет јавне набавке:радови на  израдњи надстрешнице на гробљу
Назив и ознака из општег речника набавке:45261213-Радови на покривању крова 
металним плочама
Контакт особа:Јасминка Ковачевић, 031/520-173, Служба јавних набавки

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на 
српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи  достављају  понуде  у  складу  са  конкурсном  документацијом  и 
захтевaним условиманаручиоца.

1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75, ЗЈН У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен,потписан и печатом оверен) 
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  (ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА)  уколико  понуђач 
делимично извршење набавке поверава подизвођач (попуњен,потписан и печатом 
оверен) 
3.  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ (попуњен,потписан  и  печатом 
оверен)
4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен,потписан и печатом оверен) 
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен,потписан и печатом оверен) 
6. МОДЕЛ УГОВОРА –(попуњен,потписан и печатом оверен) 
7.  СПОРАЗУМ  О  ЗАЈЕДНИЧКОМ  ИЗВРШЕЊУ  НАБАВКЕ  (достављају  само 
понуђачи који подносе заједничку понуду);
8. ИЗЈАВА  (потписан од стране овлашћеног лица понудђача и оверена печатом 
понуђача)  О  ПОШТОВАЊУ  ВАЖЕЋИХ  ПРОПИСА  О  ЗАШТИТИ  НА  РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и 
да  понуђач  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време 
подношења понуде.

Напомена:  Образац  трошкова  припреме  понуде не  представља  обавезну 
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, 
потписан  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  образац 
трошкова  припреме  понуде,  сматраће  се  да  је  понуђач доставио  Захтев  за 
накнаду трошкова.Члан 88.Закона о јавним набавкама
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3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је  регистрован код надлежног органа,  односно уписан у одговарајући 
регистар,

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване  криминалне групе,  да није  осуђиван  за  кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 
     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.
   4) да  наведе  да  је  поштовао  обавезе  из  важећих  прописа  о  заштити  на 
раду,запошљавању и  условима  рада,заштите  животне  средине,  као  и  да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН

У складу са чланом 77.став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 
75. ЗЈН (осим услова важеће дозволе за обавњаље делатности) понуђач доказује 
достављањем  ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове .
    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана  75. ЗЈН,а доказ о испуњености услова да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је  дужан да без одлагања писмено обавести  наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњношћу услова из поступка јавне набавке која нступи 
до  доношења  одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током  важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 

а)Накнаду  за  коришћење  патената,као  и  одговорност  за  повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

б)Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да при подношењу 
понуде доказује испуњеност обавезних услова.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ Понуде  морају  бити  у  целини  припремљене  у  складу  са 
Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 68/15), позивом за подношење 
понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да 

учествује  у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може 
учествовати у више заједничких понуда.

Понуду  треба  поднети  на  обрасцима  садржаним  у  конкурсној 
документацији.
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да 
буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача 
исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихвати све услове из конкурсне документација.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 
документациј  и  исправљање коректором  или  рукописом  морају  се  оверити 
печатом и потписом одговорног лица.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач  подноси  понуду  у  затвореној  коверти  или  кутији,  затворену  на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара, непосредно или путем поште на адресу  наручиоца: ЈКП „БИОКТОШ“ 
УЖИЦЕ, Хероја Луна 2;  са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности 
ЈНМВ бр.04/16-  изградња надстрешнице на гробљу Доварје”.

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је  наручилац исту примио до 

24.02.2016-е  године до 12:  3  0   часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је  наручилац 

примио након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремен  понуде  комисија  за  јавну  набавку  наричиоца  ће,  по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком 
да су поднете неблаговремено.

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење 
понуда, дана 24.02.  201  6  .  године у 12:  45  часова, на адреси наручиоца.

Отварање  понуда  је  јавно  и  може  присуствовати  свако  заинтересовано 
лице.

У поступку  отварања понуда  активно  могу  учествовати  само овлашћени 
представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за 
учествовање у отварању понуда.

9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став  6.ЗЈН,  понуђач  може у  року  за  подношење 
понуде  да  допуни,  измени  или  опозове  своју  понуду.  Измена,  допуна  или 
повлачење понуде је  пуноважно ако  наручилац прими допуну понуде, измењену 
понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена,  допуна  или  опозив  понуде  се  врши  на  начин  одређен  за 
подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 
подношење понуда.

10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда; при чему се може указати наручиоцу на уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
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Наручилац  ће  у  року  од  три  дана  од  дана  пријема  захтева,  одговор 
објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Сва  комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  на  начин  одређен 
чланом 20. ЗЈН.

Питања треба упутити на адресу ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ, Хероја Луна 2 – 
ПИСАРНИЦА,  са  назнаком:  За  комисију  за  јавну  набавку  –  питања  у  поступку 
ЈНМВ бр.  04  /1  6  -   изградња надстрешнице на гробљу Доварје ;  
послати  факсом на тел. број: 031/520-173 или електронском поштом на адресу 
nabavka@bioktos.com 

Тражење  додатних  информација  и  појашњења  телефоном,  у  вези  са 
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту,  пре крајњег  рока за подношење понуда  наручилац 
може, на сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица 
– да измени или да допуни конкурсну документацију.

Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и 
интернет страници  наручиоца.  Наручилац ће,  уколико наступе услови из члана 
63.став  5.  Закона о  јавним набавкама,  продужити  рок  за  подношење понуда  и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца.

У  случају  продужења  рока  за  отварање  понуда  сва  права  и  обавезе 
наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење 
понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.
12. ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а и 
укупну цену са ПДВ-ом. Цена мора бити исказана у динарима.

У  обрасцу  структуре  цене  понуђач  је  дужан  да  наведе  цене  по  свим 
траженим позицијама.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове,као што су 
трошкови испоруке ,трошкови монтаже  ,  трошкови уграђеног материјала  итд.  

Укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу понуде мора бити иста 
као укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу структуре цена.

Понуђене  цене  су  фиксне  и  не  могу  се  мењати  за  време  трајања 
уговора.
          У случају да наступи потреба за радовима који нису обухваћени у 
понуди  и  немају  погодбену  цену,  Извођач  је  дужан  да  за  исте  добије 
одобрење од представника Инвеститора, утврди са њим цену и све то уведе 
у грађевински дневник.Радови који нису обухваћени овим уговором не могу 
прећи више од 5% уговорене вредности.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичајено  ниска  цена  у  смислу  ЗЈН  је  понуђена  цена  која  значајно 

одступа  у  односу  на  тржишно  упоредиву  цену  и  изазива  сумњу  у  могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће 
од  понуђача  детаљно образложење свих њених саставних делова  које  сматра 
меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН

13.РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

    Рок завршетка радова максимум до 45 дана од дана закључења уговора.
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14. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање  извршених  радова  која  су  предмет  ове  набавке  врши  се  по 

извршењу , а у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема испостављеног рачуна.

15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају 

да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (нпр.око, 

оквирно, од-до и сл.) или не одреди иста ће се сматрати неприхватљивом.

16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру 
трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају  обуставе  поступка јавне набавке из  разлога  који  су на страни 
наручиоца,  наручилац  ће  понуђачу  надокнадити  трошкове  израде  узорак  или 
модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац трошкова припреме 
понуде , сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да 
учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75 .ЗЈН.
Понуђач  је  дужан  да  у  обрасцу  понуде  наведе  да  ли  ће  извршење 

предметне набавке,  делимично поверити подизвођачу и дужан је да у  обрасцу 
понуде  наведе  све  тражене  податке  за  подизвођача,  као  и  проценат  укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број 
подизвођача,  попуњава,  печатом  оверава  и  потписује  понуђач.  Понуђач  у 
потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број 
подизвођача.

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Добављач  не може ангажовати  као подизвођача  лице које  није  навео  у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора нарчуилац претрпео знатну штету.

Добављач  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у 
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност  плаћања,  ако  ти  лице  испуњава  све  услове  одређене  за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца
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18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  у  обрасцу  понуде  навести  све 
учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка  1-3 ЗЈН наведене у  упутству понуђачима како да сачине 
понуду, тачка 3. под редним бројевима 1, 2 3 .

У  складу са чланом 81.  став  4.  ЗЈН,  саставни део заједничке  понуде  је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи  који  подносе  заједничку  понуду  одговарају  неограничено 
солидарно према наручиоцу.

19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ З  A  ДРУГЕ                           

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако  задруга  подноси  понуду  у  своје  име  за  обавезе  из  поступка  јавне 
набавке  и  уговора  о  јавној  набавци одговара  задруга  и  задругари  у  складу са 
Законом.

Ако  задруга  подноси  заједничку  понуду  у  име  задругара  за  обавезе  из 
поступка  јавне  набавке  и  уговора  о  јавној  набавци  неограничено  солидарно 
одговарају задругари.

20. ВАРИЈАНТА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац  ће  донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе 
оцењивање понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија 
ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок завршетка радова.

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исте  понуђене  цене  и  исти  рок  за 
завршетак  радова,  као  најповољнија  ће  бити  оцењена  понуда  понуђача  који 
наведе дужи рок важења понуде

22. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене  стручне  оцене понуда,  биће вредноване  само понуде 
које  су  предате  благовремено  и  које  у  потпуности  испуњавају  све  захтеве  из 
конкурсне документације, тј.понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1)  Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.
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2)  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 
права  наручиоца  или  обавезе  понуђача  и  која  не  прелази  износ  процењене 
вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права наручиоца,
5) уколико условљава права наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
3) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

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.

Захтев за објашњење и одговор на овај  захтев биће у писаној форми и 
њиме се не смеју тражити, нудити, или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева,  дозволи или понуди промену елемената 
понуде  који  су од значаја  за  примену критеријума  за доделу уговора,  односно 
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом  односно  прихватљивом,  осим  ако  другачије  не  произилази  из 
природе поступка јавне набавке.

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 решака,наручилац ће 
његову понуди одбити као неприхватљиу.
24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  да  је  понуђач  у 
претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3.  доставио  неистините  податке  у  понуди  или  без  оправданих  разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
4.  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта су у понуди 

обавезао.
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Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  који  потврђује  да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. 
став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуди ако поседује  доказ из члана 82.  став 3. 
тачка  1.  ЗЈН  који  се  односи  на  поступак  или  уговор  који  је  закључио  и  други 
Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

25. ОБАВЕШ  T  АВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  

Рок у коме ће наручилац донети одлуку у вези са овом јавном набавком је 
10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац  је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, доставља 
наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна 
понуда,  наручилац  може  закључити  уговор  и  пре  истека  рока  за  подношења 
захтева за запштиту права.

У  случају  одустајања  од  закључења  уговора понуђача  ,наручилац  има 
право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној 
ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109 

ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који  онемогућавају  да  се  започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је 
престала  потреба  наручиоца  за  предметном  набавком  због  чега  ће  се  неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци  које  понуђач  оправдано  означи  као  поверљиве  биће  коришћени 

само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као  поверљива,  понуђач  може  означити  документа  која  садрже  личне 
податке,  а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису 
доступна,  као  и  пословне  податке  који  су  прописима  или  интерним  актима 
понуђача означени као поверљиви.

Наручилац  ће  као  поверљива  третирати  она  документа  која  у  десном 
горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима,  наручилац  ће  позвати  понуђача  да  уклони  ознаку  поверљивости. 
Понуђач  ће  то  учинити  тако  што  ће  његов  представник  изнад  ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.
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Ако  понуђач  у  року  који  одреди  наручилац  не  опозове  поверљивост 
докумената,  наручилац  ће  третирати  ову  понуду  као  понуду  без  поверљивих 
података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача,  као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно 
заинтересовано  лице  које  има  интерес  да  закључи  конкретан  уговор  о  јавној 
набавци, у складу са одредбама 148. до 150 ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а  копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.

О поднетом Захтеву за заштиту права  наручилац  објављује обавештење 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 
дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина 
позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документациј  сматраће  се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана  објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити  познати  разлози  за  његово  подношење  пре  истека  рока  за  подношење 
захтева (чл.149,став 3.и4.овог члана) а подносиолац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.

Уговор  о  јавној  набавци  не  може  бити  закључен  пре  истека  рока  за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу 
са чланом 112. став 2. овог закона.  наручилац не може извршити уговор о јавној 
набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  осим ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Захтев  за  заштиту  права  не задржава  даље  активности  наручиоца  у 
поступку  јавне  набавке  у  складу  са  одредбама  члана  150.Закона  о  јавним 
набавкама. 

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  је  дужан  да  на  Рачун  буџета 
Републике  Србије  број:  840-742221843-57 уплати  таксу  у  износу  од  60.000,00 
динара  (шифра плаћања 153; Модул   позив на број 9750-016; сврха: Републичка 
административна такса – са назнаком набавке на коју се односи; Корисник; БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

За  све  што  није  посебно  прецизирано  овом конкурсном  документацијом 
важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/15).
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/15), под пуном 
моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача 
дајем следећу

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач                                                                               из                                     .

Адреса:                                                                Матични број:                                .
испуњава све услове утврђене конкурсном докоментацијом за ЈНМВ  бр.04  /16   –
радови на израдњи надстрешнице на гробљу Доварје , и то да:

1) је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 
регистар;

    2)  он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде,  крвична  дела против  животне средине,  кривично  дело примања или 
давања мита, крвично дело преваре;

   3)  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 
територији;

Напомена:  У  случају  заједничке  понуде,  сваки  понуђач  учесник  у  заједничкој 
понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3

 Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                        М.П. 
.
 

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатомк 

оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду  подноси  група  понуђача  потребно  је  да  се  наведени 

образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана 
групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/15), под пуном 
моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача 
дајем следећу

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач                                                                          из                                     .

Адреса:                                                                    Матични број:                                .
испуњава  све  услове  утврђене  конкурсном  докоментацијом  за  ЈНМВ бр.04./16- 
радови на  изградењи надстрешнице на гробљу Доварје, и то да:

1)   је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)  он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде,  крвична  дела против  животне средине,  кривично  дело примања или 
давања мита, крвично дело преваре;

3)    је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 
територији;

   Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

                                             М.П.                                                                               .
 

   Датум:                                                    Потпис овлашћеног лица 
подизвођача

                                              М.П.                                                                               .
 
Напомене:

Уколико  понуђач  делимично  извршење  набавке  поверава  подизвођачу, 
дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен 
потписан  и  печатима оверен  овај  образац  Изјаве  (уколико  понуђач  наступа  са 
више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61.  став 4. тачка 9.  ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 
68/15),  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као 
заступник понуђача дајем следећу

И  З  Ј  А  В  У

Изјављујем да понуду број                     од                      2016.године 
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке 
број  ЈНМВ  бр.04  /1  6-   радови на изградњи надстрешнице  на  гробљу  Доварје  , 
објављеног  дана  12.02.2016-е године  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет 
страници  ЈКП  „Биоктош“  подносимо  независно,  без  договора  са  другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.

   Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача

                                           М.П.                                                                               .
 

.
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                Образац структуре цене-ТАБЕЛА 1
са предмером и описом радова на изградњи надстрешнице на гробљу 
Доварје

опис
       
јед. 
мер
е

Количин
а

Јед.цен
а  без 
ПДВ-а

Јед.цена 
са  ПДВ-
ом

Укупна  цена 
без ПДВ-а

Укупна  цена  са 
пдв-ом

1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.Геодетско  снимање 
објекта  са 
размеравањем  и 
наношењем монтажно 
демонтажне скеле

   

пауша
лно

2.Штемовање  и 
бушење  рупа  у 
постојећем 
потпорном  зиду  за 
постављање  анкера 
,за  монтажу  челичне 
конструкције.Обрачун 
по комаду.

ком

    

 5

/

3.Обележавање,штем
овање и бушење рупа 
на  постојећој 
бетонској  греди 
капеле  ради  уградње 
анкера  за  монтажу 
челичне конструкције

ком
  
5

   
4.Демонтажа постојеће 
лимене 
опшивке.Обрачун  по 
м1

м1 13

5.Демонтажа постојеће 
ограде  на  потпорном 
зиду,преправка  и 
поновна  монтажа 
након  монтаже 
надстрешнице.Обрачу
н по м1.

м1 15
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опис
       
јед. 
мер
е

Количин
а

Јед.цен
а  без 
ПДВ-а

Јед.цена 
са  ПДВ-
ом

Укупна  цена 
без ПДВ-а

Укупна  цена  са 
пдв-ом

2.ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

1.Израда  статичког 
рачуна  и  радионичких 
детаља  челичне 
конструкције

   

пауш
ално

2.Набавка,испорука  и 
уградња  анкера  типа 
М16  Hilti  –HIT-HY 
200A+Hilti   HIT-Z,за 
фиксирање  челичне 
конструкције  за 
бетон.Обрачун  по 
комаду.

ком

    

 40,00

3.Набавка,израда  и 
монтажа  челичне 
конструкције 
надстрешнице 
дим:12,5х8,5м,корисне 
висине  4,1 
м.Конструкција 
надстрешнице  састоји 
се од округлих стубова 
фи  219/6,3мм  који  се 
фиксирају  са  једне 
стране на постојећи аб 
зид,а  са  друге  стране 
на постојећиу аб греду 
објекта  са  хемијским 
анкерима.На  стубове 
сеослањају  кровни 
носачи  од  IPE 
300,преко  којих  се 
постављају  рожњаче 
од кутијастих профила 
100/60/4мм  и 
одговарајући  кровни 
спрегови,АК  заштита 
се  изводи  према 
C3,S3.21   SRPS 
ISO12944:2002  у 
систему  епоксид 
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полиуретан,минималн
е  дебљине 
240ум.Комплетна  АКЗ 
се изводи у складу са 
технологијом  и 
препорукама 
произвођача.Процење
на количина челика  је 
5100  кг.Обрачун  по 
комплету немонтиране 
конструкције.

ком 1

   

опис
       
јед. 
мер
е

Количин
а

Јед.цен
а  без 
ПДВ-а

Јед.цена 
са  ПДВ-
ом

Укупна  цена 
без ПДВ-а

Укупна  цена  са 
пдв-ом

3.БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка 
материјала,израда  и 
монтажа  светларника 
застакљеног 
провидним  лексаном 
д=10мм  преко 
потребне 
подконструкције.Диме
нзије  светларника 
1,0х12,5м.Обрачун  по 
ком  изведене 
позиције  са 
потребном 
подконструкцијом,оп
шивкама,лајснама  и 
профилима.
дим 100/12500цм

ком

   

  
  1
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опис
       
јед. 
мер
е

Количин
а

Јед.цен
а  без 
ПДВ-а

Јед.цена 
са  ПДВ-
ом

Укупна  цена 
без ПДВ-а

Укупна  цена  са 
пдв-ом

4.ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

1.Набавка  и  монтажа 
кровног  покривача  од 
панела  обострано 
обложен  челичним 
поцинкованим  лимом 
д=0,6/0,5ммса  испуном 
од  полиуретана 
д=50мм.Обрачун  по  м2 
изведене  позиције  са 
урачунатим  отпадом  и 
потребним  спојним 
средствима.

м2

   

135.63

2.Набавка 
материјала,израда  и 
монтажа  опшивке 
полугрбине од челичног 
бојеног  лима  д=0,6мм 
РШ=60  цм.Обрачун  по 
м2 изведене позиције

м1

    

 12,50

/

3.Набавка  и  монтажа 
опшивке  на  споју 
браварије и нижег крова 
постојећег  објекта  од 
челичног  бојеног  лима 
д=0,6мм,РШ=60  цм,са 
усецањем  опшивке 
према  постојећем 
кровном 
покривачу.Обрачун  по 
м1 изведене позиције

м1 12,50

4.Набавка  и  монтажа 
калкан  опшивке  од 
челичног  бојеног  лима 
д=0,6мм,РШ=80  цм 
.Обрачун  по  м1 
изведене позиције

м1 17.50

5.Набавка  и  монтажа 
лима за израду опшава 
код  олука  равним 
лимом  развијене 
ширине  45  цм.Лимови 
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су  фабрички  бојени,а 
боја  је  усклађена  са 
панелима.Обрачун  по 
м1

м1 13.00

6.Израда  и  монтажа 
хоризонталних  висећих 
олука  РШ=50цм,од 
поцинкованог  бојеног 
лима  д=0.6мм  са 
потребним  кукама  од 
челичних 
профила.Обрачун  по 
м1.

м1 13.00

7.израда  и  монтажа 
олучних  вертикала  од 
поцинкованог  лима 
дим12/12цм  са 
потребним  наставцима 
и  одговарајућим 
кукама.Обрачун по м1.

м1 10.00

Укупна 
цена  без 
пдв-а

Укупна цена са 
пдв-ом

                          УКУПНА ЦЕНА :
                                 

1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкови 
транспорта,монтаже,уграђеног материјала  и сл.)

2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цене,уколико понуђач има све трошкове наведене у структури цене

                                                                          ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ –JНМВ бр.04/16
Понуда број                 од                  за јавну набавку бр.04 /16 ЈНМВ –  радови   на   
изградњ  и   надстрешнице   на гробљу Доварје  

Називпонуђача 
.

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                             ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     

Особа за контакт:                                                                      Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                         Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка 
понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .
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матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .

 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке,  који понуђач  поверава подизвођачу не може 
бити  већи  од  50%  односно  ако  понуђач  поверава  извршење  јавне  набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити 
већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ-а(по датом обрасцу структуре цена-табела-1) износи

                                    динара                         

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (по датом обрасцу структуре цана-табела 1) износи

                                         динара                             

Рок важења понуде (најмање 60 дана):                                   дана од дана отварања понуда(уписати рок)

У случају да понуђач непрецизно одреди или не одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда 
ће се сматрати неприхватљивом.

Место  извршења  радова:гробље  Доварје  у  Ужицу(потенцијални извођач  може  обићи  поменуту 
локацију пре него што достави понуду )

Рок завршетка радова:( макс. до 45 дана од дана  закључења уговора)----------------дана(уписати  тачан 
број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди или не одреди рок  завршетка радова (од-до, око...и сл.) 
понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гарантни рок за извршене радове износи:                                 .(уписати тачан број година или месеци)
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Исплата уговорених радова  извршиће се на основу рачуна који испоставља 
извођач по завршетку свих радова , а у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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модел   УГОВОРА
 

   ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и „                               из                     ,кога заступа директор                                 (у 
даљем тексту: Извођач радова)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Извођачу радова:

ПИБ: 101501733                                      ПИБ:

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна:160-7080-79                       Број рачуна:                

Члан 1.

Извођач  радова  се  обавезује  да  ће  радове  извршити  према 
спецификацији из конкурсне документације,у свему према понуди
 број_______   /16 од ____________   .2016.године , која чини саставни део овог 
Уговора (у даљем тексту Уговор)–   из  г  рад  њ  а надстрешнице   на гробљу Доварје  

Члан 2.
Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи                              динара.

Укупна вредност  радова из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ-ом износи                                 динара.

Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

            Уговорена цена је фиксна изражена у динарима и важи до потпуног  
завршетка радова у уговореном року који је дефинисн понудом Извођача. 

Члан 3.

          Исплата уговорених радова извршиће се на основу рачуна који 
испоставља Извођач по завршетку свих радова,а на основу Записника о 
пријему изведених радова,сачињеног између Наручиоца и Извођача.
         Наручилац се обавезује да по добијању документације из става 1.овог 
члана изврши плаћање испостављеног рачуна у року од 30 дана по 
завршетку радова ,на текући рачун Извођача радова број                         .који 
се води код ____________________.

                                                           Члан 4.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року 

од                дана  од потписивања уговора.
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                                       Члан 5.
Материјал за извођење предметних радова у целости обезбеђује 

Извођач и он мора одговарати прописима,стандардима и прописаним 
техничким карактеристикама за ту врсту материјала.

Извођач радова је у обавези да радове који су предмет овог 
уговора извршава квалитетно,у складу са позитивним прописима који 
регулишу ову област,са опремом која у свему задовољава прописане 
стандарде. 

Члан 6.
Квантитативни  и  квалитативни  пријем  извршених  радова  извршиће 

овлашћени представници Наручиоца и Извођача,обостраним потписивањем 
Записника о пријему извршених радова.
            У случају записнички утврђених недостатака у квалитету извршених 
радова  Извођач  мора  у  року  од  три(3)радна  дана  од  дана  сачињавања 
Записника о рекламацији,отклонити утврђене недостатке.

У  случају  да  наступи  потреба  за  радовима  који  нису  обухваћени  у 
понуди  и  немају  погодбену  цену,  Извођач  је  дужан  да  за  исте  добије 
одобрење од представника Инвеститора, утврди са њим цену и све то уведе 
у грађевински дневник.Радови који нису обухваћени овим уговором не могу 
прећи више од 5% уговорене вредности.

Члан 7.
Гарантни рок за извршене радове износи                            и почиње да 

тече од дана потписивања Записника о пријему изведених радова.
        У случају примедбе на извршене радове у гарантном року,Извођач има 
обавезу  да  исту  отклони  одмах  по  захтеву  Наручиоца,а  најкасније  до 
3(три)дана од дана добијања захтева. 

Члан 8.
 У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
           За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о  
облигационим односима.

Члан 10.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6 (шест)  истоветних примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                                          За Извођача радова:

                                                      М.П.                                                                       .
        ДИРЕКТОР,                                                                     ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић дипл.инг.пољ.
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                                              ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат је приземне спратности и габарита сса 12,5 х 9,5 м на једном 
крају и 8,0 м на другом крају. Висина објекта је 5,0 на слемену и 4,0 м код 
олука.

Бруто површина објекта је 110 м².

     Објекат је лоциран на постојећем бетонском платоу и наслања се са 
једне стране на постојећи објекат капеле. Терен је у благом нагибу.

Објекат  је  пројектован  од  челичних  профила  на  међусобном  
Стубови  су  од  округлих  цеви  пресека  фи  219/6,3  мм  на  које  се 

ослањају главни носачи од ИПЕ 330, преко којих се постављају рожњаче од 
кутијастих цеви 100/60/4 мм. Конструкција је укрућена са потребним бројем 
спрегова.

Надстрешница  пројектована  до  саме  ивице  постојећег  потпорног 
зида  који  је  искоришћен  за  типловање  конструкције  помоћу  хемијских 
анкера.

Челичну конструкцију пре уградње антикорозивно заштити у систему 
епоскид  полиуретан  минималне  дебљине  240µм  ,  јер  је  изложена 
атмосферским утицајима.

Надстрешница  је  пројектована  као  једноводна  конструкција  са 
нагибом кровне равни 9º. Покривање објекта је пројектовано са панелом са 
обостраном облогом од челичног бојеног поцинкованог лима са испуном од 
полиуретана д=5 цм да би се спречило кондезовање са кровног покривача.

Како се конструкција надстрешнице ослања на кров постојеће капеле 
преко  челичних  стубова  висине  1,0  м,  тај  део  је  искоришћен за  израду 
светлосне траке од лексана због обезбеђивања природног осветљења са 
те стране.

Све опшивке на крову урадити од челичног бојеног лимна д=0,6 мм у 
боји кровног покривача.

За одводњавање воде са крова предвиђени су хоризхонтални олуци 
и  олучне  вертикале  у  довољном  броју  да  прихвате  несметано 
одводњавање. Сва атмосферска вода пуста се на постојећи плато и према 
већ изведеним падовима одводи у постојећу атмосферску канализацију.

Инвеститор је дужан да над извођењем радова обезбеди сталан и 
стручан надзор.

Извођач је  дужан да све радове изведе стручно и квалитетно и у 
складу са важећим прописима и овим пројектом. Извођач је такође дужан 
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да достави атесте о свим уграђеним материјалима (челик, бетон и др.), као 
и  за  специфичне  радове  (заваривање  и  сл.).  Због  рада  на  висини 
неопходно је применити све мере заштите на раду како људи који изводе 
радове тако и оних који би се могли наћи у близини места радова.

Пре  давања  понуде  за  извођење  радова,  извођач  –  је  дужн  да 
изврши  преглед  терена  на  ком  ће  се  овај  објекат  извести,  да  се  код 
инвеститора  обавести  о  свим  појединостима  које  су  битне  за  реалност 
понуде.

Да  код  прегледа  терена  размотри  могућност  организације 
градилишта  и  депоније  материјала  који   ће  се  уграђивати.  Да  код 
приступања извођењу радова сагледа одговорно, квалитетно и стручно све 
услове и дефинише начин организације извођења радова, да према свему 
томе предузме  све  мере  у  циљу осигурања  радника  и  конструкције.  Да 
раднике  опреми квалитетним и  исправним одговарајућим средствима за 
личну заштиту. Да за обезбеђење сигурносних услова извођења радова на 
градилишту прибави благовремено све носиве и радне скеле.

У  цене  за  понуду  треба  обухватити  сав  рад,  материјал  са 
уобичајеним растуром, све носиве и радне скеле, све државне доприносе и 
дажбине  према  важећим  прописима  за  извођење  те  врсте  објеката  и 
радова.

Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се 
употреба квалификоване и стручне радне снаге . 

Цело  градилиште  извођач  треба  одржавати  у  највећем  реду  и 
чистоћи,  а  по  завршетку  радова  пре  предаје  објекта  на  употребу,  све 
неравнине изнивелише, терен очисти од свих амбалажа, грађевинског шута 
и све преда уредно.

Грађевински  дневник  и  грађевинску  књигу  водити  на  основу 
постојећих  важећих  законских  прописа,  свакодневно  уписујући  потребне 
податке.

 БРАВАРСКИ РАДОВИ

Браварске радове извести према пројекту и провереним мерама на 
објекту.  Све браварске позиције опремити потребном подконструкцијом и 
анкерима за фиксирање на пројектовано место.

Пре  извођења  браварских  радова  извођач  је  дужан  да  изврши 
проверу  мера  на  објекту,  проверу  количина.  Наручиоцу  је  потребно 
доставити  атестиране  материјале  од  којих  ће  се  изводити  браварске 
позиције. Са наручиоцем се треба договорити о свим појединостима у вези 
опреме  и  завршне  обраде  браварских  позиција.  О  свему  договореном 
треба сачинити записник и обострано га оверити.
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Браварија ће се заштити и бојити масном бојом са свим потребним 
предрадњама и завршно лакирати полиуреатанским лаком, у свему према 
пројекту и одговарајућим шемама.

Код формирања цене за понуду за појединачне позиције потребно је 
обухватити комплет уграђену опремљену и завршно обрађену позицију.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  ЗЈН  став  1.  („Сл.гласник  РС“  број  68/15), 
прилажемо структуру  трошкова насталих приликом припреме понуде број 
од                   2016. године у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
бр.04/16- радови на изградњи надстрешнице на гробљу Доварје

Редни 
број ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1

2

3

4

УКУПНО динара:

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена:  Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У  случају  обуставе  поступка  јавне  набавке  из  разлога  који  су  на 
страни Наручиоца. Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове припреме 
понуде ,уколико је то понуђач захтевао.

Напомена:  Образац  трошкова  припреме  понуде  не  представља  обавезну 
садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

                                           М.П.                                                                               .
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА

У  вези  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  као  заступник 
понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач................................            , у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности  бр.04/16- радови  на  изградњи надстрешнице на  гробљу 
Доварје  , поштовао  је  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

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