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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), чл. 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 број 4/2017 (Су IV-22 46/2017) од 29.06.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 4/2017 (Су IV-22 46/2017) од 29.06.2017. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова реконструкција електроенергетских инсталација зграде у СЈ Кучево
ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017)
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основни суд у Пожаревцу
Адреса: Трг Стевана Максимовића 1, Пожаревац
Интернет страница: www.osnovnisudpozarevac.com
ПИБ: 106399650, МБ: 17773267
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017) су радови на
реконструкцији електроенергетских инсталација судске зграде у судској јединици у
Кучеву.
4. Контакт
Лица за контакт:
▪ судијски помоћник Марјан Ранђеловић и
▪ секретар суда Александар Стојадиновић.
Е - mail адреса: nabavke@po.os.sud.rs
Тел: 012/544-090, 012/544-091 (локал 124)

5. За све што није посебно наведено и прецизирано у конкурсној документацији,
важи:
▪ Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
▪ Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017) су радови на реконструкцији
електроенергетских инсталација судске зграде у судској јединици у Кучеву.
Шифре из општег речника набавке су:
45454000 – радови на реконструкцији
45310000 – радови на увођењу електричне инсталације.
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III ВРСТА РАДОВА, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, ТЕХНИЧКИ ОПИС

НАПОЈНИ КАБЛОВИ – испорука и уградња.
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ – испорука, уградња,
повезивање и функционално испитивање.
ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ - испорука, уградња, повезивање.
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА - испорука, уградња, функционално
испитивање и пуштање у рад.
Напомена: Све судске просторије у којима се изводе радови је потребно грађевински
вратити у првобитно – затечено стање.
Гарантни рок на сву уграђену опрему не може бити краћи од 2 године.
Рок извођења радова не може бити дужи од 20 календарских дана од дана увођења у
посао.
Укупно без ПДВ-а: 1.974.330,00 дин.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ
Укупно са ПДВ-ом: 2.369.196,00 дин.

Радови су детаљно описани од 5. до 10. стране.
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TEHNIČKI OPIS
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Objekat Suda u Kučevu je priključen na elektroenergetsku mrežu električnim kablom
do postojećeg merno razvodnog ormana MRO koji se nalazi u hodniku prizemlja objekta.
Objekat je priključen vazdušnim samonosivim kablom pretpostavljenog preseka 4x16mm2 ili
4x25mm2, direktno sa stuba nn mreže. Na osnovu Stručnog nalaza br. 110517/E od
11.05.2017 god. i na osnovu uvida na licu mesta nameće se potreba rekonstrukcije postojeće
elektroenergetske instalacije. Ovim projektom će na osnovu dogovora sa investitorom i
ostalih tehničkih razloga biti predviđena i provera postojećeg priključka objekta, sa
mogućnošću zadržavanja postojećeg merno razvodnog ormana, uz potrebu povećanja snage
priključka na tipski priključak tipa T1A od 43,5kW (limiteri od63A).
Postojeći merno razvodni orman MRO je limeni ugradni razvodni orman za montažu
u zid približnih dimenzija 600x700x250mm (VxŠxD). Orman sadrži trofazno dvotraifno
brojilo sa uklopnim satom, potreban broj automatskih osigurača i zaštitni uređaj
diferencijalne struje FID 40/0,5A. Projektom se predviđa potpuna rekonstrukcija postojećeg
merno razvodnog ormana. Na osnovu tehničkih uslova distribucije bilo bi ugrađeno
odgovarajuće višefuncionalno brojilo utrošene električne energije. Orman bi sadržao i
potreban broj automatskih osigurača klase C za izvode potrošača – pomoćnih razvodnih tabli
i ormana.. Ugrađeni osigurači imaju funkciju da u toku svog delovanja u utvrđenom opsegu
ograničavaju struju na manju vrednost od temene vrednosti očekivane struje (odrezana
struja), prema IEC 269-2:1987. Izbor svih osigurača izvršen je na osnovu struja SRPS
N.B2.743/1 o strujama zaštitnog uređaja, na osnovu SRPS N.B2.752 o trajno dozvoljenim
strujama. Pravilnim stepenovanjem nominalnih struja osigurača je postignuto da se zbog
kratkih spojeva intervencija na osiguračima vrši na kolu na kome je nastao kvar. Svaki izvod
tehnoloških ormana potrošača kao pridružena zaštita, osigurava se automatskim zaštitnim
prekidačem tipa C (prekidača struje prekidanja 5In do 10In) za zaštitu napajajućih kablova i
standardnih potrošača.
Projektom se predviđa ugradnja ukupno 4 nove razvodne table – po dve u prizemlju i
na spratu. Navedene table nose oznake RT1,RT2,RT3 i RT4. Razvodna tabla označena sa RT
post. nalazi se u prizemlju, napaja deo prostorija gde je već izvršena rekonstrukcija
instalacija, pa se kao takva zadržava. Takođe zadržava se i postojeći komandno napojni
ormarić u podrumu koji napaja instalaciju kotlarnice – pumpa i zidni ventilator. Projektom se
predviđa i izvođenje rezervnog izvoda kablom preseka 5x2,5mm2 do tavanskog prostora, koji
trenutno služi kao arhiva, gde bi se tek nakon potrebnih građevinskih radova izvela instalacija
elektroenergetike.
Svi postojeći instalacioni kablovi se u principu u objektu postavljeni uglavnom na
zidu ispod maltera ili na zidu u na obujmicama, uz pomoć produžnih kablova, do krajnjih
priključaka. Postojeće utičnice u svim prostorijama (kancelarije i sudnice) izvedene su na
visini 0,4-1,2m od poda. Svetiljke centralne rasvete su montirane direktno na zid.
Proračunata nova jednovremena snaga objekta sa više novih potrošača kao što su
klima uređaji bi kretala dakle oko 33-34kW, sa jednovremenom strujom od oko 52A, što
iziskuje pomenuto povećanje snage tipskog priključka.
Nova instalacija opšte namene priključnice, termički uređaji i rasveta opšte namene
biće uglavnom novoizvedena, uz upotrebu negorivih »halogen free« kablova tipa NHXHX
koji su zahtevani propisima za ovakvu vrstu prostora. Prekidači za uključivanje centralne
rasvete svih prostorija su predviđeni pored ulazno izlaznih vrata, dok se rasveta predviđa
odgovarajućim nadgradnim LED panelima. Projektom se predviđa postavljanje novih
kablova na zidu ispod maltera u žlebovima u zidu.
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бр.4/2017

5/ 48

6

Instalacija protivpanične rasvete je predviđena u svim prostorima gde se okuplja veći
broj osoba, odnosno u prostorima za komunikaciju. Ovom rasvetom se obezbeđuje bezbedna
evekuacija posetilaca i zaposlenih u slučaju nestanka mrežnog napona iz bilo kog razloga.
Svetiljke za protivpaničnu rasvetu su posebne svetiljke koje imaju ugrađen sopstveni
akumulator i automatiku, tako da se automatski uključuju po nestanku mrežnog napona.
Svetiljke imaju akumulatore sposobne da radi najmanje 4 sata neprekidno. Instalacija
celokupne panik rasvete izvodi se negorivim kablovima tipa NHXHX 3x1,5mm2. U
podrumu kotlarnici je potrebno dograditi tri panik svetiljke, u prizemlju i na spratu prema
crtežima i planirati još 3 za tavanski proctor.
Instalacija zaštite od opasnog napona dodira je predviđena u TT sistemu,uz korišćenje
uređaja za automatsko isključenje napajanja, prema SRPS N.B2.714 i prema SRPS N.B2.742
– IEC 364-4-41/1982. Kao dodatni uređaj koristile bi se zaštitne sklopke diferencijalne struje
u kombinaciji sa zaštitnim prekidačem sa termičkim i elektromagnetnim (kratkospojnim
članom).
Na objektu je potrebno izvesti dodatno izjednačenje potencijala spajanjem svih
metalnih masa. Najveći broj uređaja je uzemljen preko pete tj.treće “žile“ u napojnom kablu
na PE šinu odgovarajućeg razvodnog ormana. Od metalnih masa u sanitarnim čvorovima
postaviti zaštitni provodnik odgovarajućeg preseka kutiju PS49, koju dovesti zajedničkim
provodnikom 6mm2 do PE šine. Ostale metalne mase treba povezati na šinu izjednačenja
potencijala provodnicima 1x6mm2.
Objekat ne poseduje odgovarajuću zašttiu od atmosferskih pražnjenja i u tom smsilu
predviđa se izrada potuno nove gromobrasnke instalacije.
Prelazni otpor postojećeg uzemljivača treba izmeriti pre izrade (uračeno) i posle
izrade nove instalacije i izvršiti upoređivanje sa propisanim otporom uzemljenja. U slučaju da
se dobiju veće vrednosti nego što su proračunom dobijene, treba izraditi dopunu uzemljenja
na način koji zavisi od veličine otpora za koji se prelazni otpor razlikuje od proračunatog.
Ovo je neophodno ukoliko sistem zaštite od opasnog napona dodira bude zajedničkim
zaštitnim uzemljenjem, dok za sistem nulovanja ovaj otpor ne treba proveravati i korigovati.
Gromobranska instalacija
Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja predviđen je sistem zaštite sa hvataljkom sa
uređajem za rano startovanje SRPS N.B4.810.
Projekat izraditi prema projektnom zadatku, utvrđenom nivou gromobranske zaštite
za ovaj objekat i saglasno vazećim propisima za ovu vrstu posla.
Opis
Projekat gromobranske instalacije urađen je na osnovu Pravilnika o tehničkim
normativima za za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ( Sl.list SRJ br.11/96 ) i
Standardima za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom Sl.listu: JUS IEC 1024-1;
JUS IEC 1024-1-1; JUS N.B4.802; JUS N.B4.803; JUS N.B4.810; kao i grupe JUS
N.B4.901-942. i raspoloživeih grafičkih podloga objekta za koji se zaštita predviđa.
Predmetna instalacija se projektuje za objekat klasične gradnje,sa krovom na dve vode,
prekriven crepom. Postoje horizontalni i vertikalni oluci.
1. SPOLJNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1.1. Delovi gromobranske instalacije
1.1.1. Prihvatni vodovi i hvataljke
Kao prihvatni vodovi i hvataljke atmosferskog pražnjenja predviđeni su:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
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- stubna hvataljka sa uređajem za rano startovanje  t=30  s, sl.tipu „SKYLANCE“.
Uređaj za rano startovanje L=600mm, postavljen je na metalnu
prohromsku cev ukupne dužine L= 2m,  = 2“.
1.1.2. Spusni vodovi
Za odvod atmosferskog pražnjenje u zemlju upotrebljeni su:
novopostavljeni vodovi od pocinkovane trake dimenzija 20x3mm. Traka je postavljena po
krovu od uređaja za rano startovanje po ivici krova na potporama SRPS N.B4.922/P, a od
krova do novih uzemljivača, na fasadi objekta. Izvesti dva spusta, a u svemu prema grafičkoj
dokumentaciji u prilogu. Na jednom od spustova je potrebno postaviti brojač udara groma.
Merni spoj
Za merenje otpora uzemljenja na odvodnom vodu postavti merne spojeve, izvedene
pomoću ukrsnog komada SRPS N.B4.936.
Zemni uvodnik i uzemljivač
Od mernog spoja do dodatnog uzemljivača postaviti zemni uvodnik od pocinkovane
trake dimenzije 25x4mm. Na jednom od spustova ugraditi brojač broja udara.
Sve metalne mase na krovu objekta i fasadama pored kojih prolaze odvodni vodovi
spojiti sa gromobranskom instalacijom. Dodatni uzemljivač izraditi ukopavanjem
pocinkovane čelične trake 25x4mm u iskopanom rovu dimenzija 0,8x0,4m sa zadnje strane
objekta. Položiti jedan komad trake L=20m sa zadnje strane objekta.
UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Unutrašnja gromobranska instalacija mora biti predviđena na ovom objektu i sastoji se
od šine za izjednačenje potencijala (ŠIP) povezane sa uzemljivačem, odnosno
gromobranskom instalacijom. Sprovođenje mera izjednačenja potencijal (glavno i dopunsko)
je obaveza i isto treba da bude obrađeno glavnim projektom elektro instalacija.
ODREĐIVANJE ŠTIĆENOG PROSTORA
Prostor štićen upotrebom štapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje odredjuje
se prema slici 2 u JUS N. B4. 810 odakle se vidi da je maksimalno rastojanje štićene tačke
odredjenjog
nivoa
( r’max ) :
_______________________________
r’max = √ h * ( 2 * R – h ) + ∆R * ( 2 * R + ∆R )
[m]

gde je ∆R dobitak u udarnom rastojanju u metrima.
Bilo koja tačka odredjenog nivoa štićenog prostora mora biti na rastojanju od štapne
hvataljke sa uredjajem za rano startovanje, koje je manje od maksimalnog rastojanja štićene
tačke odredjenog nivoa ( r’max ), odnosno mora biti na zaštitnom nivou :
rd < r’max
Visina štapne hvataljke sa ranim startovanjem ne sme biti manja od 2m od bilo koje
tačke odredjenog nivoa štitne zone
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4.6 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
PRORAČUNI
Izbor kabla
Opterećenje provodnika treba tako izabrati da se ne prekorači dozvoljena temperatura.
Izbor kabla je sproveden prema dijagramu datom na slici 1.

1. Nazivna
struja IB

2. Izbor
tipa
elektičnog
razvoda
SRPS
IEC603645-52
3. Trajno
dozvoljen
a struja
I0

7. Izbor preseka
i tipa kabla
SRPS
IEC60364-5-52
6. Trajno
podnosiva
struja
kabla
IZIB/k1k2
4. k1 za
grupna
strujna
kola
SRPS
IEC6036
4-5-52

5. k2 za
temperatu
ru okoline
SRPS
IEC60364
-5-52

Slika 1.Dijagram faze izbora preseka i tipova kabla

Nazivna struja IB
To je struja koja je prema t.2.5.4 standarda SRPS N.A0.826 proračunom predviđena
da teče kroz strujno kolo u redovnom radu.
Vrednost ove struje se određuje na osnovu analize opterećenja. Pri analizi, polazi se
od instalirane snage, (Pinst/) određujući faktor jednovremenosti opterećenja (k) i faktor
snage (cos), dolazi se do maksimalno jednovremene snage Pmax/ i Qmav/ odnosno
maksimalne jednovremene struje Imax/ koja u stvari predstavlja nazivnu struju IB.
Faktor jednovremenosti opterećenja određuje se na osnovu tehnološkog procesa i
ličnog iskustva projektanta.
Izbor tipa električnog razvoda
Tri bitna uslova utiču na izbor tipa razvoda:
-spoljni uticaj na električni razvod prema standardu SRPS IEC60364-5-52 zahtevi
enterijera
-ekonomski razlozi.
Ako duž jedne trase, položenih izolovanih provodnika ili kablova, postoje različiti
tipovi električnog razvoda, trajno dozvoljena struja se određuje za deo tipa razvoda sa
najlošijim uslovima.
Određivanje korekcionog faktora za grupna strujna kola-faktor kn
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Korekcioni faktor za grupna strujna kola u standardu SRPS IEC60364-5-52 su data za
slučaj istovremenog opterećenja svakog kabla trajno dozvoljenom strujom. Međutim u praksi
je to slučaj samo u napojnom strujnom kolu koje se sastoji od “n” paralelnih kablova spojenih
na isti zaštitni uređaj.
U svim ostalim slučajevima vrste opterećen ja su po strujnim kolima različite. To
zahteva posebno preispitivanje u svakom konkretnom primeru i u većini slučajeva je moguće
usvojiti blaži korekcioni faktor.
Određivanje korekc. faktora za temperaturu okoline-faktor k
Vrednosti trajno dozvoljenih struja u standardu SRPS IEC60364-5-52 su data za
temperature okoline:
-za izolovane provodnike kablove u vazduhu, bez obzira na način polaganja 0=30 0C
-za kablove koji su ukopani u zemlju ili položeni u kablovnice pod zemljom 0=20 0C
Temperature okoline u praksi se određuju na osnovu glavnog projekta ostalih
instalacija, npr. grejanja, ventilacije, klimatizacije ili iz glavnog projekta tehnološkog
procesa.
Određivanje korekc. faktora za termičku otpornost tla-faktor kt
Vrednost trajno dozvoljenih struja u standardu SRPS IEC60364-5-52 su date za
termičku otpornost tla od 2,5mK/W a to je peskovito tlo u skoro suvom stanju. Zbog toga se
za svaki konkretni slučaj tačnije definiše i usvaja korekcioni faktor na bazi podataka iz
literature elektrodistributivnih preduzeća datih u tabeli 1.
V r s ta tla
Š l ja k a s u v a
P esak, suvi
P esak
Z e m l ja ja k o s u v a
Z e m l ja s r e d n j s u v a
Z e m l ja , s u v a
Z e m l ja
K r e c n ja k
P e s a k v la ž n i
Z e m l ja v l a ž n a
Kam en

T e r m ic k a o tp o r n o s t tla
5
3
2 ,5
2
1 ,5
0 ,9 5
0 ,7
0 ,6
0 ,5 5
0 ,4
0 ,3 5

m K /W

K o r e k c io n i fa k to r
0 ,6 5
0 ,9
1
1 ,1
1 ,2
1 ,4
1 ,5 5
1 ,6
1 ,6 5
1 ,7 5
1 ,8 5

Tabela 1
Određivanje korekcion. faktora za grupna strujna kola-faktor kn
Korekcioni faktori za grupna strujna kola u standardu SRPS IEC60364-5-52 su dati za
slučaj istovremenog opterćenja svakog kabla trajno dozvoljenom strujom. Međutim, u praksi
je to slučaj samo u napojnom strujnom kolu koje se sastoji od “n” paralelno postavljenih
kablova spojenih na isti zaštitni uređaj.
U svim ostalim slučajevima kablovi su istovremeno opterećeni strujama čije su
vrednosti manje ili veće od trajno dozvoljenih i vrste opterećenja su po strujnim kolima
različite. To zahteva posebno preispitivanje u svakom konkretnom primeru i u većini
slučajeva je moguće usvojiti blaži korekcioni faktor.
Izbor preseka i tipa kablova
Na osnovu utvrđenog tipa električnog razvoda, spoljašnjih uticaja na električni razvod
nazivne struje IB i trajno podnosive struje iz odgovarajućih tabela iz standarda SRPS
IEC60364-5-52 određeni su preseci i tipovi kablova.
Radna temperatura kabla
Radna temperatura koju kabl postiže u radnom režimu u funkciji nazivne struje IB i
trajno podnosive struje IZ određuje se sledećim obrascem:
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бр.4/2017

10

2

I 
   a  c   B 
 Iz 
gde je:
Θd temperature ambijenta
IB nazivna struja (A)
IZ trajno podnosiva struja (A)
c kojeficenat koji zavisi od tipa izolacije I tipa instalacije
Provera kabla na pad napona
Prema IEC 364-5-523 pad napona u% u kablu, se proračunava sledećim uprošćenim
obrascem:
d  I b  l  R '  cos  X '  1  cos  100
u 
Un
(%)
a disipacija snage:
2
P  d '  Ib  R'  l
(W)
gde su:
d i d’ kojeficenti u zavisnosti od tipa napajanja
d  3 i d '  3 za trofazno AC sisteme





d  d'  2

za monofazne AC sisteme
R i X su fazni omski I induktivni otpori po dužnom metru kabla, na radnoj temperaturi, u
(/m)
I b je maksimalna jednovremena struja deonice
'

'

cos  factor snage
U n nominalni liniski napon
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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. тач. 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. тач. 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. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе 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
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, услове наведене под
тачкама 1, 2 и 3 понуђач може доказати и изјавом којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке (образац бр.5).
Услов под тачком 4) понуђач испуњава потписивањем и оверавањем изјаве о
поштовању обавеза (образац број 9).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, 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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 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 (извод из регистра АПР-а).
Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да,
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, али је дужно да
поднесе доказ да је уписано у регистар.
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.
Приликом подношења понуде понуђачи не треба да подносе меницу, већ
приликом закључења - потписивања уговора.
Обрасцем 3 Конкурсне документације понуђач се потписом саглашава са
садржином меничног овлашћења, без достављања менице, и без уписа броја исте.
Обрасцем 4 Конкурсне документације понуђач потписује да ће доставити
меницу за добро извршење посла у тренутку закључења уговора.
Понуђач доставља наведене доказе у неовереним копијама приликом подношења
понуде.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
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Понуду доставити на адресу: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана
Максимовића бр.1, Пожаревац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево,
ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у седиште суда у
Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, на пријемном шалтеру, најкасније до
12.07.2017. до 08:30 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.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити 12.07.2017. године у 09:00 часова, у
просторијама Основног суда у Пожаревцу, ул. Трг Стевана Максимовића број 1.
Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну
набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са
бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно
је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта,
пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре
почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ПОНУДА ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА САДРЖИ:
образац понуде (и ставка 1) и ставка 2)) – страна 24 и 27
образац изјаве о независној понуди - стр.31
образац меничног овлашћења – стр.32
изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – стр.33
изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама – стр.34
изјава о поштовању обавеза – стр.39
изјава о поседовању одговарајућег техничког и кадровског капацитета – стр.41
попуњен и потписан модел уговора – стр.42
лиценцу за одговорног извођача радова са доказом о пословној сарадњи
уколико то лице није власник фирме понуђача, нпр. Уговор о делу
Сви обрасци треба да буду попуњени, потписани и оверени печатом од
стране понуђача.
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5. ПАРТИЈЕ
Предмет ове набавке није састављен по партијама.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. 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: Основни суд у
Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, 12000 Пожаревац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево,
ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 (страна 24), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
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9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(страна 24) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (страна 15).
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.

10. 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 6)
ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
• понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (страна 15).
Понуђачи из групе понуђача 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.
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11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши након извршених свих радова, и достављања коначног обрачуна
радова са фактуром од стране понуђача, који се испостављају након извршене
примопредаје радова и оверавања грађевинске књиге изведених радова од стране
надзорног органа.
Уплаћује се на рачун понуђача, одмах по преносу средстава од стране
Министарства правде, а најкасније у законском року од 45 дана (чл.4 ст.1 Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, "Сл. гласник
РС", бр. 119/2012 и 68/2015).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Трајна гаранција на исправно функционисање електроенергетских инсталација
(изведене радове и уграђени материјал) почев од дана извршене примопредаје радова.
Најмање 2 године на опрему почев од дана извршене примопредаје радова.
11.3. Захтев у погледу рока, места и начина извођења радова
Извођач ће обављати уговорене радове на згради судске јединице у Кучеву сваког
радног дана од 14:00 до 20:00 часова.
Извођач ће моћи да обавља све радове и преко викенда од 08:00 до 20:00 часова.
11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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.
У цену су урачунати сви трошкови понуђача за предметну набавку радова.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
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13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, факсом на број
012/514-086 или на email: nabavke@po.os.sud.rs, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ.бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, (уместо 5%)
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 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 менице за добро извршење
посла мора да се продужи.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту цену, предност има понуда са дужим
гарантним роком на све изведене радове и краћим роком извођења радова, и то по
наведеном редоследу.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац бр.9 ).
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је 5
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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара:
• број жиро рачуна: 840-30678845-06,
• позив на број: ЈНМВ.4/2017,
• сврха: ЗЗП, Основни суд у Пожаревцу, ЈНМВ.4/2017,
• корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) ЗЈН.
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Образац бр.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________
за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ. бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)
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
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
1.1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а 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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1.2) 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:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а 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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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА

**УПИСАТИ ЦЕНЕ У ТАБЕЛЕ***
Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna
cena
bez PDV-a

1.

NAPOJNI KABLOVI

1.1.

Isporuka i ugradnja instalacionih kablova od razvodnih tabli do krajnjih potrošača. Instalacija se izvodi
prvenstveno na zidu ispod maltera,komplet sa povezivanjem na oba kraja i svim nephodnim kutijama
potrebnim za račvanje i nošenje kablova. Kablovi su sledećeg tipa i preseka:

j.m.

kol.

- NHXHX 5x6 mm2 - izvodi za table RT1,RT2,RT3 i
RT4

m

62

- NHXHX 5x4 mm2 - izvod za tablu RT pos

m

14

- NHXHX 5x2,5 mm2 - rezervni izvod za tavan

m

12

- NHXHX 3x1,5mm2 - rasveta

m

340

- NHXHX 3x2,5mm2 - monofazni priključci

m

720

- NHXHX 1x6mm2 - izjednačenje potencijala od
PS49 do PE šine

m

40

- NHXHX 1x16mm2 - zemljouvodnik

m

10

UKUPNO 1. NAPOJNI KABLOVI
(bez PDV-a):
Jedinična
cena
bez PDV-a

Ukupna
cena
bez PDV-a

2.

RAZVODNI ORMAN I TABLA

2.1.

Razvezivanje, rekosntrukcija i ponovno vezivanje merno razvodnog ormana MRO. Razvodni orman je
postojeći limeni orman, za montažu u zid. Na tabli u ormanu se montira sledeća oprema :

kol.

- Osigurači limiteri kl.C 63A

kom.

3

- automatski zaštitni prekidač kl.C 25A

kom.

15

- automatski zaštitni prekidač kl.C 20A

kom.

3

- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A

kom.

3

- višefunkcionalno brojilo el,energije

kom.

1

kompl.

1

Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano I
funkcionalno ispitano.
2.2.

j.m.

Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT1. Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u
zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :
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- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A

kom.

1

- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A

kom.

9

- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A

kom.

3

kompl.

1

Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i
funkcionalno ispitano.
2.3.

Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT2. Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u
zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :
- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A

kom.

1

- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A

kom.

14

- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A

kom.

4

kompl.

1

Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i
funkcionalno ispitano.
2.4.

Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT3. Razvodna tabla je veličine 36+6 modula, za montažu u
zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :
- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A

kom.

1

- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A

kom.

18

- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A

kom.

6

kompl.

1

Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i
funkcionalno ispitano.
2.5.

Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT4. Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u
zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :
- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A

kom.

1

- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A

kom.

13

- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A

kom.

4

Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i
kompl.
1
funkcionalno ispitano.
UKUPNO 2. RAZVODNI ORMAN I TABLA
(bez PDV-a):

3.

3.1.

3.2.

3.3.

PRIKLJUČNICE I SVETILJKE
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje
modularne monofazne utičnice,16A,230V, 50Hz,sa
zaštitnim kontaktom za ugradnju u zid, sl.tipu
"Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje
modularne duple monofazne utičnice,16A,230V,
50Hz,sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid,
sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje
modularne trostruke monofazne utičnice,16A,230V,
50Hz,sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid,

j.m.

kol.

kom

15

kom

25

kom

6

Jedinična
cena
bez PDV-a
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sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje
monofazne utičnice,16A,230V, 50Hz,sa zaštitnim
kom
17
kontaktom i poklopcem, za ugradnju u zid, sl.tipu
"Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje prekidača
rasvete, jednopolna sklopka, za ugradnju u zid, sl.tipu
kom
17
"Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje prekidača
rasvete, serijska sklopka, za ugradnju u zid, sl.tipu
kom
16
"Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.
Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje prekidača
rasvete, naizmenična sklopka, za ugradnju u zid,
kom
4
sl.tipu "Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje LED panela sa
ramom, nadgradna, 47W, 6000K,43634lm,CRI-80,
kom
21
600x600mm. Obračun po kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje LED panela sa
ramom, nadgradna, 45W, 4200K,3200lm,C
kom
88
11198x298x12mm. Obračun po kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke,
nadgradna,180x180mm,849lm,12W. Obračun po
kom
13
kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljki grlo
kom
3
E27, do10W zidna,spoljna, IP54.Obračun po kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje obične plafonjere,
kom
1
po izboru, grlo E27.Obračun po kom.
Isporuka, ugradnja i povezivanje svetijlke panik
kom
30
rasvete.Obračun po kom.
UKUPNO 3. PRIKLJUČNICE I SVETILJKE
(bez PDV-a):

ZAŠTITNI UZEMLJIVAČ I
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake FeZn
25x4mm u rovu 0,8x0,4m, nakon iskopa rova na
udaljenost od oko 2,5-3m od objekta (iza šahte).
Traka se polaže sa zadnje strane objekta za spustove
gromobranske instalacije i nove zemljouvode.
Ostaviti izvode trake dužine 5m za prihvat spustova
do MS1 i MS2 na fasadi objekta
Isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za
rano startovanje sl.tipu "SKYLANCE" ili sličan, sa
vremenom prednjačenja Δt 30μS
Isporuka i ugradnja nosećeg stuba hvataljke,
prohrom, 2", visine L= 1,2m adapter za hvataljku 2",
"SKYLANCE", sa priborom za prihvat na krovnu
konstukciju ( šelne, gumena podloga, šrafovi itd)
Isporuka i ugradnja brojača udara groma. Brojač
postaviti na jednom od spustova gromobranske
instalacije
Isporuka i ugradnja opomenske tablice "OPASNOVISOKI NAPON". Tablicu postaviti na stub hvataljke
pomoću dve šelne.

j.m.

kol.

m

30

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

Jedinična
cena
bez PDV-a
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4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Isporuka i ugradnja ugaone mehaničke zaštite
1600x50x50mm, L=1,5m za zaštitu zemljouvodnika
Isporuka,polaganje pocinkovane čelične trake FeZn
20x3mm kao spusni provodnik, po krovnom
pokrivaču i na zidu, na odgovarajućim zidnim
potporama 920 i 922/P.
Isporuka i ugradnja zidne potore za traku SRPS 922A
.Obračun po komadu.
Povezivanje matlnih masa na krovu - olučnog sistema
sa gromobranskom instalacijom

kom

2

m

40

kom

20

kompl.

1

4.10.

Isporuka i ugradnja MS na visini 1,7m od zla

kom

2

4.11.

Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad

kom

1

UKUPNO 4. ZAŠTITNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
(bez PDV-a):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Укупна цена без
ПДВ-а

1. НАПОЈНИ КАБЛОВИ:
2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ:
3. ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ:
4. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
***Навести***

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
***Навести***

Гарантни рок на сву уграђену опрему
(не може краћи од 2 године):
Рок извођења радова
(не може дужи од 20 календарских дана):
Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.2

У складу са чланом 26. Закона о
____________________________________,
из
адреса ____________________________.

јавним набавкама, ПОНУЂАЧ
______________________________,

(Назив, седиште и адреса понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 (Су
IV-22 46/2017), поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.3

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
________________________
М.Б.:

________________________

(унети одговарајуће податке

ПИБ:

________________________

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН:

________________________

КОД БАНКЕ:

________________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1 (у даљем тексту:
Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу
број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од
________________ динара без ПДВ-а, за добро извршење посла.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене
менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком
доспећа по виђењу, па да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши
наплату са свих рачуна Дужника _________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код
банака, а у корист Повериоца Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1 (у
даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код
Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, и код
Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет
јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Издавалац менице
Место и датум: ________________
_________________________
печат и потпис овлашћеног лица М.П.
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Образац бр.4

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да
ћу, у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку мале
вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске
зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017, за потребе наручиоца, доставити:
- у тренутку закључења уговора:
1) једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без
права приговора, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица и
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, која представља
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих
својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и
евентуално плаћање уговорне казне и отклањање грешака у гарантном року у
висини од 5% од вредности уговора, што износи ________________ динара без
ПДВ-а,
2) попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац
меничног овлашћења за корисника бланко соло менице тј. наручиоца радова,
3) фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица извршиоца радова и
4) копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.

ПОНУЂАЧ
Датум: ________________
_________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр.5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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 - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
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);
Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.6

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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 - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
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);
Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.7

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
Извршење јавне набавке мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017,
делимично поверавам подизвођачу:
___________________________________________________________________________
(уписати назив, адресу и седиште подизвођача)
Подизвођач ће извршити радове:
___________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке)
што износи _________% (уписати проценат) од укупне вредности набавке без ПДВ-а.
Сходно члану 80. став 8. ЗЈН, понуђач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.
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Образац бр.8

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Напомена: Споразум попуњавају и потписују понуђачи који наступају у групи)
Сходно члану 81. ЗЈН, група понуђача закључује споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности
радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ
Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017.
Овим споразумом чланови групе одређују следеће:
1) Члан групе који ће бити носилац

посла, односно који ће поднети Назив:
понуду и који ће заступати групу Адреса:
понуђача пред наручиоцем:

2) Члан групе који ће у име групе

Назив:

понуђача потписати уговор: Адреса:
3) Члан групе који ће у име групе
понуђача дати средство Назив:
обезбеђења за добро извршење Адреса:
уговорних обавеза:
4) Члан групе који ће издати Назив:
коначни рачун: Адреса:

5) Рачун понуђача - чланова групе Број рачуна:
на који ће бити извршено
плаћање: Банка:

6) Понуђач који ће у име групе Назив:
потписивати обрасце из
конкурсне документације: Адреса:
Сходно члану 81. став 7. ЗЈН, понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
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Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:
Понуђач - члан групе

Опис послова понуђача - члана групе
у извршењу уговора

Назив
Адреса
Назив
Адреса
Назив
Адреса

Назив
Адреса

Споразум потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача и оверавају печатом.
У _________________________, дана ____________ године,
Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и
печат члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.
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Образац бр.9

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном
и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________,
адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у
поступку јавне набавке мале вредности радова - реконструкција
електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017,
поштовао обавезе које произилазе 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.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.4/2017

39/ 48

40

Образац бр.10

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, ПОНУЂАЧ
______________________________,
из
_____________________,
адреса
________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ са ПДВ-ом
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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М. П.

ПОНУЂАЧ:
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.11

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ТЕХНИЧКОГ И
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
У вези члана 77. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном
и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________,
адреса ________________________________ испуњава услове у погледу одговарајућег
и потребног техничког и кадровског капацитета, којим је у могућности да квалитетно и
у року изврши уговорну обавезу у поступку јавне набавке мале вредности радова
- реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево,
ЈНМВ.бр. 4/2017.

Датум

ПОНУЂАЧ:
М. П.

_____________________________

________________________________
потпис овлашћеног лица

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.4/2017

41/ 48

42

Образац бр.12

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 46/2017
ЈНМВ.бр. 4/2017
Дана ________.2017. године
Пожаревац

УГОВОР
о јавној набавци мале вредности радова реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у
Судској јединици у Кучеву
Закључен између:
1. Основног суда у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића бр.1, Пожаревац,
ПИБ: 106399650, МБ: 17773267, кога заступа председник суда Добрица Живковић
(у даљем тексту: наручилац радова) и
2. _________________________ са седиштем у _____________________, улица
______________________________,
број______,
МБ
______________,
ПИБ
__________________, кога заступа директор __________________________ (у даљем
тексту: извршилац радова).
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ПОДИЗВОЂАЧИМА:
2.*Извршилац радова је део набавке која је предмет овог уговора, и то
__________________________________________________ (навести поверене послове),
поверио подизвођачу ____________________________________ (назив, адреса), ПИБ:
________________, МБ: ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Извршилац радова је део набавке која је предмет овог уговора, и то
__________________________________________________ (навести поверене послове),
поверио подизвођачу ____________________________________ (назив, адреса), ПИБ:
________________, МБ: ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
За уредно извршење уговорених радова од стране подизвођача одговара
Извршилац радова као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из
става 1. и 2. овог члана.
*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)
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АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава Извршилац радова)
1.
_______________________________из____________________,ул.______________
_________________ бр.____,
2.
_______________________________из____________________,ул.______________
_________________ бр.____, и
3.
_______________________________из____________________,ул.______________
_________________ бр.____,
(у даљем тексту: Извршилац радова), које заступа овлашћени представникдиректор фирме ___________________________ из____________________, ул.
________________ бр._____.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији електро енергетских инсталација судске зграде у судској јединици у Кучеву.
Извођач је сагласан да радове из става 1. овог члана обави у свему према
пројекту, спецификацији радова садржаној у конкурсној документацији и понуди бр.
___________ од ____________ године.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност радова износи _______________ динара без ПДВ-а, односно
__________________ динара са ПДВ-ом, и утврђена је у свему према понуди број:
____________ од _____________ године која је саставни део овог уговора.
У цену су урачунати сви трошкови извршиоца радова.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање целокупног уговореног износа
изврши одмах по окончању свих радова и испостављању завршног рачуна сачињеног
на основу јединичних цена из понуде и грађевинске књиге изведених радова потписане
и оверене од стране надзорног органа, а најкасније у року до 45 дана од пријема
коначног обрачуна извршених радова тј. фактуре (чл.4 ст.1 Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, "Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и
68/2015) на текући рачун Извршиоца радова __________________________ код банке

____________________________ .
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МЕСТО, ВРЕМЕ И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Члан 4.
Место извршења радова је у судској згради Судске јединице у Кучеву, ул. Жике
Поповића број 31.
Планирани почетак вршења радова је јул 2017. године.
Извршилац радова се обавезује да изврши радове из чл.1 уговора у року од
______ календарских дана од дана увођења у посао (највише 20 дана).
Наручилац ће у писаној форми обавестити извршиоца радова о датуму почетка
вршења радова, који се сматра даном увођења у посао.
Лице које врши стручни надзор (надзорни орган) уписује у грађевински дневник
датум увођења у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што надзорни орган констатује у грађевинском дневнику.
Предметни радови ће се вршити сваког радног дана од 14:00 до 20:00 часова и у
дане викенда од 08:00 до 20:00 часова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА РАДОВА
Члан 5.
Извршилац радова је дужан:
▪ да пре почетка извођења радова, наручиоцу достави решење о именовању
одговорног извођача радова
▪ да се строго придржава мера заштите на раду
▪ да уговорене радове врши стручно, савесно, квалитетно, у свему према пројекту и
уговору, према важећим стандардима за ту врсту посла, правилима струке, са
пажњом доброг привредника и са одговарајућим кадровским и техничким
капацитетима.
▪ да свакодневно води дневник извршених радова и да омогући вршење стручног
надзора на објекту
▪ да без одлагања писмено обавести наручиоца о свакој промени која наступи до
закључења и током важења уговора
▪ да све просторије у којима се изводе радови грађевински врати у првобитно
– затечено стање пре извођења радова
▪ да по завршетку радова, а пре техничког пријема, достави Протокол о
извршеним испитивањима комплетне електроенергетске инсталације који
издаје овлашћена организација
▪ да по завршетку радова, а пре техничког пријема, достави оверену и потписану
Изјаву да је уграђен материјал, опрема и да су изведени радови у свему према
важећим прописима и стандардима

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.4/2017

44/ 48

45

ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 6.
Рекламације и примедбе (видљиви недостаци) стављају се на лицу места и
Извршилац радова је у обавези да одмах приступи отклањању истих.
Извршилац радова даје трајну гаранцију на исправно функционисање
електроенергетских инсталација (изведене радове и уграђени материјал) почев од дана
извршене примопредаје радова.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све мане које се односе на квалитет
извршених радова, односно које су настале због употребе материјала који не одговара
уговореној намени и квалитету.
Извршилац радова даје гаранцију од _____ године на уграђену опрему (најмање
2 године) рачунајући од дана извршене примопредаје радова.
У гарантном року, извођач је у обавези да отклањању недостатака приступи у
року од 5 дана.
Уколико извођач не поступи по захтеву наручиоца, наручилац може ангажовати
другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац је дужан да писмено обавести извршиоца радова о тачном датуму
почетка вршења радова, који се сматра даном увођења у посао.
Наручилац одређује лице које ће вршити стручни надзор, које ће оверавати
дневник радова и на записнику констатовати квалитативну и квантитативну контролу
извршених радова.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, тј. за свако скривљено
кашњење, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,15% од укупно
уговорене вредности уговора за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности
уговора.
Наплату уговорних казни наручилац ће извршити без претходног пристанка
извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији или завршном рачуну.
Ако је наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорних казни, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорних казни и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.
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КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ РАДОВА
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА КОНТРОЛА РАДОВА
Члан 9.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и надзорни орган,
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Коначна количина и вредност радова утврђује се на основу стварно изведених
радова о којима уредно води дневник извођач радова, а који оверава надзорни орган
наручиоца.
Квалитативну и квантитативну контролу извршених радова врши комисија за
примопредају, о чему се сачињава записник.
Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца,
надзорног органа и извођача.
Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу
на рачун извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Након извршених свих радова из члана 1. овог уговора, по овери дневника од
стране надзорног органа и по потписивању записника о извршеној квалитативној и
квантитативној контроли радова од стране представника обе уговорне стране,
извршилац радова доставља коначан обрачун извршених услуга.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Извршилац радова се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу
преда:
1) једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без
права приговора, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица и
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, која представља
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих
својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и
евентуално плаћање уговорне казне и отклањање грешака у гарантном року у
висини од 5% од вредности уговора што износи ______________ динара без
ПДВ-а,
2) попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац
меничног овлашћења за корисника бланко соло менице тј. наручиоца услуге,
3) фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица пружаоца услуге и
4) копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.
Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока
за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла
који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење
посла.
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ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ВИШАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Члан 11.
Сходно члану 115. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) могуће је повећати обим предмета набавке у случају да се
појави потреба за извршењем веће количине уговорених радова.
Вишком радова се сматра када се, у оквиру уговорене врсте радова, изврши већа
количина него што је уговором одређено.
Извршилац радова је дужан да затражи писмену сагласност Наручиоца, пре
него што започне са извршењем вишка радова.
Наручилац се у писменој сагласности саглашава, или не, око извршења вишка
радова, уз навођење количине тј. процента повећања обима предмета набавке.
Уколико Извршилац радова, без сагласности Наручиоца, изврши више радова
него што је уговорено тј. већу количину од уговорене, Наручилац није у обавези да
плати вишак извршених радова.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико Извршилац
радова неоправдано касни са извршењем предметних радова, ако не поступа по
примедбама и упутствима надзорног органа, и уколико извођење радова не одговара
прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача.
Уговор се раскида писменом изјавом, која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида уговора, Извршилац радова је дужан да обезбеди изведене
радове и да изврши све радове код којих постоји опасност од наступања штете услед
одлагања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 14.
У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране
су сагласне да настали спор реше споразумно.
Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност
Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и
овлашћеног лица Извођача.
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Саставни део уговора чине:
• понуда број _______________
• техничка спецификација са предрачуном радова

Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два)
примерка за изођача радова и 4 (четири) примерка за наручиоца.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

_____________________________
ДИРЕКТОР

_____________________________
ПРЕДСЕДНИК
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
Добрица Живковић
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