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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 6/2019, дел. бр. 1030 од 19.07.2019. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 6/2019, дел. бр. 1031 од
19.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2019 – РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:

- Назив наручиоца: Техничка школа „Михајло Пупин“ - Адреса
наручиоца: Инђија, Цара Душана бр. 2.
- ПИБ: 100698386

- Матични број: 08004056

- Интернет страница наручиоца: www.mihajlopupin.edu.rs

- e-mail наручиоца: m_pupin@indjija.net (m_pupin@indjija.net)

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности се спроводи у складу са
чланом 39. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
3. Предмет јавне набавке: Предмет ЈНМВ бр. 6/2019 су радови - РАДОВИ
ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
Назив и ознака из општег речника набавки:

45311100 - Радови на постављању електричних инсталација
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама
5. Процењена вредност предмета јавне набавке:
•

766 667, 00 РСД – без ПДВ-а

6. Контакт (лице или служба): Лице за контакт у вези припреме понуде је
Миле

Катић,

тел.

(m_pupin@indjija.net).

064/951-36-67,

7. Информације

e-mail:

_

m pupin@indjija.net

или појашњења у вези са припремањем понуде:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште или

електронске поште, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
1.
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 6/2019 су радови - РАДОВИ НА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА.
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у
СПЕЦИФИКАЦИЈИ РАДОВА (СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ) која је саставни део ОБРАСЦА
ПОНУДЕ (поглавље VII). Спецификација радова, у смислу врсте радова, утврђених
количина и квалитета, дата је на основу захтева реалних потреба Наручиоца као и
захтева предузимања свих потребних мера штедње.
Понуда мора да обухвата извршење свих радова из Спецификације радова.
Извођач је дужан да изврши све радове из група радова према описима појединих
позиција, стандардима, нормама и техничким прописима, у складу са захтевима из
Спецификације радова и важећим стандардима квалитета за описане радове.
У цене морају бити урачунати радови, добра и сви припадајући трошкови везани за
извођење радова, као и сви трошкови транспорта робе, и сви други слични трошкови
везано за предмет набавке.
Извођач радова обезбеђује све алате, опрему и потрошни материјал неопходан за
извршење радова.
Испорука добара потребних за извођење радова врши се на адресу наручиоца –
транспортним средством испоручиоца поштујући све прописе везане за промет
предметних добара.
Сва потребна добра се испоручују у неоштећеној оригиналној амбалажи произвођача
(ако таква постоји), и у потпуности морају задовољавати прописане стандарде, норме и
техничке прописе у складу са Спецификацијом радова и важећим стандардима
квалитета за наведене радове и добра.
Извођач радова је дужан да изврши уклањање насталог отпада, рашчишћавање места
извођења радова и одношење истог ван дворишта наручиоца на место предвиђено за
одлагање отпада.
2.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања квалитета
Контрола радова приликом примопредаје спроводиће се преко комисије, односно
одговорног лица кога решењем одређује наручилац.
Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова и уграђених добара у
гарантном року, и то не краћем од:
• 3 године

3.
Рок извршења, место извршења
Рок за извођења радова је битан елемент уговора и не може бити дужи од 12
(дванаест) календарских дана од дана потписивања уговора.
Рок за извођење радова понуђач наводи у својој понуди на Обрасцу понуде и Моделу
уговора.
Место извршења радова је на адреси наручиоца.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сви понуђачи, који
испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из
конкурсне документације утврђених у свему према чл. 75 и 76. ЗЈН и то:
А) Обавезне услове по чл. 75:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1) ЗЈН);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2) ЗЈН);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4) ЗЈН);
4)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Б) Додатне услове утврђене на основу чл. 76:

Кадровски услов - да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, и то:
- да има најмање 4 (четири) лица у радном односу која су квалификована за
обављање послова који су предмет јавне набавке од којих је бар 1 (један) инжењер
електротехнике.
2. Финансијски капацитет - да понуђач раслполаже са довољним финансијским
капацитетом, и то:
- да је у периоду од последње 3 (три) обрачунске године пре објављивања
Позива за подношење понуда за предметну јавну набавку (2016. 2017. 2018.
год.), остварио укупан (трогодишњи) приход за изведене послове на увођењу
или реконструкцији електричних инсталација ниског напона од најмање
4 500 000, 00 РСД, без ПДВ-а.

1.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве о испуњавању услова дат је у поглављу V), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
Понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача о испуњавању
обавезних услова из чл. 75 ЗЈН (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. У том случају је
услове из члана 76. ЗЈН, понуђач дужан испунити самостално.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа:
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, јер су јавно доступни на Интернет
страници: www.apr.gov.rs

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди Интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Уколико је документ издат на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН („Службени гласник РС”, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику, искључиво на обрасцима садржаним у
конкурсној документацији коју преузима са Портала за јавне набавке или са Интернет
странице наручиоца.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, читко, јасно и
недвосмислено, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио
све услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и
потписом одговорног лица.
Обавезна садржина понуде:
1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈН – ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен печатом) –
Поглавље V;
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен печатом) – Поглавље VI;
3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом); Поглавље VII;

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен печатом);
Поглавље VIII;
5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен
печатом); Поглавље IX;
6. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом); Поглављe X;

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (потписан и оверен печатом); Поглавље XI;

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ (потписан и оверен печатом);
Поглавље XII

Уколико се неки од образаца не односи на датог понуђача (нпр. Образац изјаве
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подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН - а конкретни понуђач не
наступа са подизвођачем), понуђач такав образац не мора да приложи у понуди, или
може на датом обрасцу да назначи да се не односи на њега, или га једноставно приложи
како је и дат - непопуњен.

4. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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.

5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ТШ „Михајло Пупин“ Инђија, Цара Душана бр. 2, 22320
Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.08.2019. године до 11:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: TШ „Михајло
Пупин“, Цара Душана бр. 2, 22320 Инђија, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
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понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе 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.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
до 2) ЗЈН и то:
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.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац у поглављу V ове конкурсне документације).
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10.МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме
потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у обрасцу
понуде.

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

Цена мора бити исказана у РС динарима, са и без пореза на додатну вредност (ПДВ-а), са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. У цену су урачунати трошкови транспорта робе,
прибављања дозвола и сагласности, царина, атести и свих други слични трошкови
везано за испоруку предмета набавке.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

12.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
12.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Радови и припадајуће услуге по овом уговору ће испоручиоцу бити плаћена након
извршене испоруке добара.
Плаћања је динарско на рачун понуђача у року од 45 дана по добијању фактуре, односно
другог затева за плаћање у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
12.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Рок важења понуде, у складу са чл. 90 ЗЈН, не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
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12.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове и уграђена добра не може бити краћи од:
• 3 године од дана примопредаје радова.

12.5. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 12 (дванаест) календарских дана од
дана потписивања уговора.

13.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 прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

14.ЗАШТИТА ПОДАТАКА

14.2. Заштита података које Наручилац ставља на располагање
Понуђачима и њиховим Подизвођачима
Предметна набавка не садржи поверљиве информације.
14.3. Заштита података о Понуђачима

Сваку страницу понуде која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем
десном углу ознаком „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно чл. 14. ЗЈН.

15.ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересована лица могу тражити у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
или путем електронске поште на e-mail наручиоца и то најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу УЈН и на својој интернет страници: www.mihajlopupin.edu.rs
Питања путем поште је потребно упутити на адресу Наручиоца: ТШ „Михајло Пупин“,
Цара Душана бр. 2, Инђија, са назнаком: „За Комисију за ЈНМВ бр. 6/2019“.

Питања путем електронске поште потребно је упутити на e-mail Наручиоца:
m_pupin@indjija.net са насловом „За Комисију за ЈНМВ бр. 6/2019“.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
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16.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
12.08.2019. године у 12:00 часова, на адреси Наручиоца: ТШ „Михајло Пупин“,
Инђија, Цара Душана бр. 2.
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 (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно
ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим
се уређује тајност података.
У случају искључења јавности, наручилац доноси одлуку којом одређује разлоге за
искључење јавности и да ли се искључење јавности односи на представнике понуђача.
Приликом отварања понуда, наручилац не може да врши стручну оцену понуде.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник који потписују
чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да
приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник.
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда
достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

17.ОЦЕНА ПОНУДА

17.1. Рангирање прихватљивих понуда
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије
све неприхватљиве понуде.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора.

17.2. Неуобичајено ниска цена
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу чл. 92. 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 неуобичајено ниску цену, дужан је да од
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, при чему је дужан да понђачу одреди примерен рок за одговор.
17.3. Битни недостаци понуде
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
12

17.4. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда 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 се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ 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 пре објављивања позива
за подношење понуда
17.5. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева 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 нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити
права интелектуалне својине од стране понуђача или кандидата и може од понуђача
захтевати достављање одговарајућих доказа.
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 произлази 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 грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

18.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

18.1. Врста критеријума за доделу уговора
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве
понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума - „најнижa
понуђена цена“ .

18.2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у случају када постоје две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
понуда биће изабрана понуда оног понуђача који даје дужи гарантни рок на квалитет
изведених радова и уграђених елемената, уређаја и материјала.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гаранти рок на
квалитет изведених радова и уграђених елемената, уређаја и материјала, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок извођења
радова.
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18.3. Ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора изабрати понуду домаћег
понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.

18.4. Ситуација када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра
страног порекла, наручилац мора, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који
нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки издаје Привредна комора
Србије на писмени захтев подносиоца. Уверење о пореклу робе се доставља приликом
подношења понуде.
Уколико понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ за то.

19.ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

20.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда,
наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.

21.ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да одустане од предметне 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 се иста неће понављати у току исте
буџетске године.

22.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац ће
донети одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву
понуду.

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 3 (три) дана (у складу са ЗЈН не може бити
дужи од 10 дана) рачунајући од дана јавног отварања понуда, а одређен је у позиву за
подношење понуда.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на
14

Интернет страници у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако је поднета само једна понуда, наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права закључити уговор, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
Ако наручилац не достави уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додљен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем чија је
понуда прихватљива.
Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

23.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

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

24. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ:

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу:
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла и извршења уговорних обавеза,
која се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, односно
успешну примопредају доара која су предмет набавке.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Поднето менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ПОДНЕСЕ ТРАЖЕНО СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПО НАВЕДЕНИМ УСЛОВИМА, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УГОВОРА ЗА ОВУ ЈАВНУ
НАБАВКУ.
Наручилац се обавезује да примљену меницу (уколико је не искористи) врати у року од 5
дана по захтеву понуђача.
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25. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом, електронском поштом, а копија захтева за заштиту
права се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(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, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне набавке,
сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник:
Буџет Републике Србије.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. Ако је
захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права
на писани захтев накнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев накнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли
ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштитиу права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
Забрањено је подношење захтева за заштиту права ради остварења неког другог циља,
а не оног због којег је то право признато.
Републичка комисија ће подносиоцу захтева за којег је утврдила да је злоупотребио
захтев за заштиту права изрећи новчану казну из члана 162. ЗЈН.
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V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
У ПОСТУПКУ ЈН - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________ [навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, осим услова
из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време одношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
5)
Понуђач испуњава додатне услове:
3. Кадровски услов - да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, и то:
- да има најмање 4 (четири) лица у радном односу која су квалификована за
обављање послова који су предмет јавне набавке од којих је бар 1 (један) инжењер
електротехнике.
4. Финансијски капацитет - да понуђач раслполаже са довољним финансијским
капацитетом, и то:
- да је у периоду од последње 3 (три) обрачунске године пре објављивања
Позива за подношење понуда за предметну јавну набавку (2016. 2017. 2018.
год.), остварио укупан (трогодишњи) приход за изведене послове на увођењу
или реконструкцији електричних инсталација ниског напона од најмање
4 500 000, 00 РСД, без ПДВ-а.
Место:

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, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА У
ПОСТУПКУ ЈН – ЧЛ. 75. ЗЈН
У складу са чланом 80. став 5. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________________ [навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – РАДОВИ НА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);
3)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).
4)
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач
има више подизвођача, Изјава мора бити достављена за сваког појединог подизвођача.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ____________________ за јавну набавку мале вредности
радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета
набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета
набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена: Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА (СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ)
OBJEKAT: TEHNIČKA ŠKOLA ,,MIHAJLO PUPIN,, INĐIJA

Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka materijala navedenog u pozicijama i sitnog
nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje kako je to navedeno u
pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno (prvobitno)
stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Predmerom se
obuhvataju i sva šlicovanja, štemovanja i krpljenja građevinskih elemenata koja se javljaju pri
izvođenju instalacija. Sav upotrebljeni materijal i oprema moraju biti prvoklasnog kvaliteta i
odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom u potpunosti
prema važećim tehničkim propisima za predmetne vrste radova.
Cenom je obuhvaćena cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog
nespecificiranog materijala, cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena
uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih
elemenata instalacija navedenih u pozicijama. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova
opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno
materijal, ali pod uslovom da isti ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao navedeni,
uz prethodnu saglasnost, potvrdu i overu stručnog lica-nadzornog organa.

Broj
poz.

Pozicija

Jed.
m.

Količina

1

2

3

4

1.

2.

3.

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije
osvetljenja kablom tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm² koji se
polaže u zidu ispod maltera, komplet sa svim
potrebnim razvodnim kutijama i sa izradom svih
potrebnih veza.
Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog
šuko utikačkog mesta kablom tipa N2XH-J 3 x 2,5
mm² koji se polaže delom u zidu ispod maltera,
delom u PVC kanalice, komplet sa svim potrebnim
instalacionim razvodnim kutijama i izradom svih
potrebnih veza.
Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog
izvoda kablom tipa N2XH-J 5 x 2,5 mm² koji se
polaže delom u zidu ispod maltera, delom u PVC
kanalice komplet sa izradom svih potrebnih veza.

4.

Isporuka materijala i povezivanje razvodnog
ormana sa kablom tipa N2HX-J 5x6 mm² koji se
polaže u delom u zidu ispod maltera, delom u PVC
kanalicu - komplet sa izradom svih potrebnih veza.

5

Isporuka i montaža razvodnih tabli 40x40 cm,
izrađenih od samogasivog PVC-a u zaštiti IP - 30,
sa kompletnom ugrađenom opremom prema
jednopolnoj šemi i to:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5

m

350

m

1200

m

300

m

100

komplet

3

32 kom - automatski osigurač 230V - 10-25 A, "B"
1 kom - sklopka strujna zaštitna 40/ 0,5 A
2 kom - bakarna klema za N i Z
1 kom - bakarni češalj
Ukupno - sve povezano i pušteno u rad
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Ukupna
Jedinična
cena bez
cena
PDV-a
6

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
6.12.
8
8.1.
8.2.
8.3.
9
10
11

Isporuka i montaža metalnog razvodnog omara sa
razvodnom tabli 40x40 cm, izrađenih od
samogasivog PVC-a u zaštiti IP - 30, sa
kompletnom ugrađenom opremom prema
jednopolnoj šemi i to:
32 kom - automatski osigurač 230V - 10-25 A, "B"
1 kom - trofazni, odnosno 3 monofazna,
transformatora za
galvansko odvajanje, snage
3x1kVA

kom

32

komplet

1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

20
20
20
40
40
20
40
5
10
50
10
1

kom

8

kom

8

kom

4

m

120

m
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komplet

1

1 kom - sklopka strujna zaštitna 40/ 0,5 A
1 kom - sklopka strujna zaštitna 40/ 0,03 A
2 kom - bakarna klema za N i Z
1 kom - bakarni češalj
Ukupno - sve povezano, razvedeno napajanje sa
razvodnog trafoa do radnih stolova i pušteno u rad
Isporuka, postavljanje i puštanje u rad - Instalaciona
oprema: (Svrha: modul pored table u učionici radi
napajaja klime, projektora, računara i dr i utičnica
kod prozora za klimu.
- ugradna kutija za 4 modula
- nosač modula (mehanizama) za 4 modula
- ukrasna maska za 4 modula
- monofazna utičnica modul
- utičnica monofazna
- prekidač jednopolni 16 A
- utičnica OG monofazna
- utičnica OG trofazna
- razvodna kutija, kružna, 100mm
- poklopac razvodne kutije, 100mm
- sijalično grlo, keramičko, E47
- razvodna tabla 40x60
Svetiljke sa svim potrebnim priborom i opremom za
pričvršćenje i montažom sa zaštitnom mrežom za
reflektore. Kompletno montirano, povezano i
ispitano.
LED reflektor 100W sa zaštitnom mrežom - za
fiskulturnu salu
LED rasveta za zaštitom svetiljki od mehaničkih
udaraca - hodnik u prizemlju i pomoćne prostorije u
fiskulturnoj sali
LED reflektori dvorište, prostor ispred glavnog i
zadnjeg ulaza
Postavljanje uzemljenja do razvodnih ormara na
prvom i drugom spratu, testiranje uzemljenja,
ispravljanje nedostataka i kvarova.
Uklanjanje privremeno postavljenog kabla za
napajanje kotlarnice i povezivanje na napon već
postavljenog kabla.
Ispitivanje instalacija uključujući uzemljenje i izrada
stručnog nalaza - Atesta
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12

Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi,
popravke oštećenih mesta na već izvedenim
radovima - zamena oštećenih utičnica, prekidača i
sklopki, zamena i učvršćivanje grla za sijalice i
nosača neonki, postavljanje nedostajućih poklopaca
okruglih razvodnih kutija na zidu, kompletiranje
instalacija, testiranje i funkcionalno ispitivanje.
Napomena: za popravke neispavnih elemenata
instalacija koristi se preostali materijal iz pozicije 7.,
uz eventualnu dopunu.

komplet

1

УКУПНА ЦЕНА, БЕЗ ПДВ-А, СВИХ РАДОВА:

Упутство за попуњавање табеле:
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицицију
радова предметне јавне набавке;
• у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију радова предметне
јавне набавке и то тако што ће се помножити једиинична цена без ПДВ-а
(наведена у колони 5.) са одговарајућом количином (наведена у колони 4.);
• На дну табеле уписати укупну цену без ПДВ-а свих радова.
ОВДЕ ТРЕБА ПОДНЕТИ И ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ТЕХНИЧКЕ ОПИСЕ,
СЕРТИФИКАТЕ И АТЕСТЕ, ПРОСТОРНЕ ПРИКАЗЕ, ФОТОГРАФИЈЕ ИЛИ СЛ.) ИЗ КОЈЕ
СЕ МОЖЕ СТЕЋИ УТИСАК О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ РАДОВА И УГРАЂЕНИХ
МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО УТВРДИТИ ДА ЛИ СУ МАТЕРИЈАЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
(ИСПУЊАВАЈУ НАВЕДЕНЕ ТЕХН. ЗАХТЕВЕ).
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА , ЈНМВ број 6/2019, ПОНУДА понуђача број _____________ од __________
2019. године.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок извођења радова
Гарантни рок на квалитет
изведених радова и уграђених
елемената, уређаја и материјала
Место извођења радова

По добијању рачуна у законском року.
______________________
(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда)
______________________
(до 12 (дванаест) календарских дана од дана
потписивања уговора)
_______________________
(најмање 3 (три) године почевши од датума
примопредаје радова)

ТШ „Михајло Пупин“ Инђија, Цара Душана бр. 2

Датум:

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________________________,
даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача:
М.П.

Напомена:
у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
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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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
_______________________________________________________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне
набавке мале вредости радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр.
6/2019, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум:

Потпис понуђача:
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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X МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 6/2019
Закључен у Инђији дана _____________ 2019. године између:
1.
Техничка школа „Михајло Пупин“ из Инђије, Цара Душана бр. 2, матични
број: 08004056, ПИБ: 100698386, коју заступа директор Драгана Младеновић (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2.
ул.

________________________________________________________________ из, _______________________________
______________________________________________________________

бр.

_______,

матични

број:

________________________________, ПИБ: _______________, текући рачун бр. _____________________________
код пословне банке: _______________________________________________________________, кога заступа:
______________________________________________________
(у даљем тексту: „Извођач“),
Члан 1.
Уговорне стране закључују овај Уговор по окончању поступка јавне набавке мале
вредности радова бр. 6/2019, након коначности Одлуке директора о избору
најповољније понуде дел. број: _________________ од ____________ 2019. године.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, бр. 6/2019
за потребе наручиоца - Техничке школе „Михајло Пупин“ у Инђији и то у свему како је
наведено у Позиву за подношење понуда, Спецификацији радова из конкурсне
документације и понуди испоручиоца дел. број: _______________ од ____________ 2019.
године (у даљем тексту: Понуда) који су саставни део уговора.
Члан 3.
Уговорена цена радова из члана 2. овог уговора износи укупно:

____________________________________________________________________________________ динара без ПДВ-а,
односно

____________________________________________________________________________________ динара са ПДВ-ом.
У цену морају бити урачунати радови, добра и припадајуће услуге, као и сви
трошкови транспорта добара, и остали трошкови.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове изведе у року од __________________________
календарских дана, рачунајући од дана потписивања уговора.
Утврђен период је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца.
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Место извођења радова је на адреси Наручиоца.
Испорука добара потребних за извођење радова ће се врши на адресу наручиоца –
транспортним средствима извођача поштујући све прописе везане за промет
предметних добара.

Члан 5.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у
складу са техничким спецификацијама позиција радова.
Уколико Наручилац утврди да употребљено добро (материјал) не одговарају
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да након извршених радова, Комисија од стране
наручиоца изврши преглед и пријем радова.
Уколико се уоче недостаци у погледу изведених радова и уграђених материјала –
извођач је дужан у року од 7 дана да изврши поправке.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена исплати по
пријему/испостављању факутуре након завршетка, односно примопредаје, радова, и то у
року од 45 дана, а по приливу финансијских средстава од стране локалне заједнице.
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
Наручиоцу: - бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која се издаје у
висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Поднето менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Извођач радова се обавезује да приликом успешне примопредаје радова уз
окончану ситуацију предмета јавне набавке, преда наручиоцу: - бланко сопствену
меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у
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пуном износу у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања недостатка у року
наведеном у писменом налогу.
Поднето менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

Члан 9.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно а у
случају немогућности решавања спора споразумно, уговара се надлежност Привредног
суда у Сремској Митровици.

Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА ДОБАРА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

М.П.

М.П.
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(Драгана Младеновић, директор ТШ „М.
Пупин“, Инђија)

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу приликом
потписивања уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова РАДОВИ НА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019, доставити на име гаранције за
добро извршење посла тј. успешну примопредају предметa јавне набавке - оригинал
сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона,
оригинал овлашћењем за попуну менице и оригинал потврдом о регистрацији менице,
насловљену: Техничка школа „Михајло Пупин“, Цара Душана бр. 2, бр. поште 22320,
Инђија, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“, са
роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Датум:

Потпис понуђача:
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу након успешне
примопредаје радова уз окончану ситуацију предмета јавне набавке мале вредности
радова РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈНМВ бр. 6/2019, доставити на
име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року - оригинал сопствену бланко
меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, оригинал овлашћењем
за попуну менице и оригинал потврдом о регистрацији менице, насловљену: Техничка
школа „Михајло Пупин“, Цара Душана бр. 2, бр. поште 22320, Инђија, у износу 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока.

Датум:

Потпис понуђача:
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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