Основна школа ,,Васа Пелагић“
Лесковац, Васе Пелагића 5
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Демонтажа старих
и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље)

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 1/2017

Август 2017. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 1/2017
1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15 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 ЈНМВ бр. 1/2017, деловодни бр. 802 од
11.7.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр.
1/2017, деловодни бр. 803 од 11.7.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво
(лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу
Ул. Васе Пелагића бр. 5
ЈН МВ бр. 1/2017
Конкурсна документација има 43 странице и садржи:
Поглавље
I

II

III
IV
V

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде:
- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни (Образац 2);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац
3);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености

Страна
4.
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5.

9.
11.
12.

VI
VII

VIII

услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 6).
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Изјаве о достављању меница и менично писмо:
- Изјава о достављању меница и меничних
овлашћења за добро извршење посла;
- Изјава о достављању меница и меничних
овлашћења за отклањање грешака у гарантном
року;
- Менично писмо – овлашћење – за озбиљност
понуде.
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29.
33.

41.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа „Васа Пелагић“
Адреса: ул. Васе Пелагића бр. 5, 16000 Лесковац
Интернет страница: www.vasapelagic.edu.rs
Матични број:…………………………………………… 07137516
Шифра делатности: …………………………………….. 8520
ПИБ: ……………………………………………………... 100525274
Текући рачун: ………………………………………….... 840-411660-55
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. 1/2017 је јавна набавка мале вредности –
добара/радова: демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течно
гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу.
- ознака из општег речника набавке:
44621220-7- Котлови за централно грејање
45251250 -Радови на изградњи постројења за централно грејање
4. Партије
Напомена:
предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Биљана Арсић, секретар школе
Е-mail адреса: administracija@vasapelagic.edu.rs
Тел: 016/34-36-280
Факс: 016/34-36-281
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО
Демонтажу постојећих и уградњу нових котлова треба обавити у постојећој
котларници објекта. Ове радове треба обавити по стандардима струке од
стране квалификованих лица за обављање ових послова. Одступања од наведене
спецификације нису дозвољена.
Редни
број

1.

2.

3.

4.

Опис радова
А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа постојећих горионика на течно
гориво – лако лож уље са постојећих
ливено-гвоздених топловодних чланкастих
котлова и уљних водова, производ
„Вентилатор“ – Загреб. У цену урачунати и
монтажу истих на новим топловодним
котловима.
Демонтажа постојеће котловске арматуре,
равних запорних вентила, у комплету са
контраприрубницама, спојним и заптивним
материјалом. Демонтирану
котловску
арматуру изнети из котларнице и
складиштити на место које одреди
Инвеститор, а не ван дворишта школе.
Димензије равне запорне арматуре су:
DN100PN6
DN150PN6
Демонтажа
постојећих
напојних
и
повратних водова, сигурносно разводних и
сигурносно
повратних
водова
са
постојећих ливено-гвоздених топловодних
чланкастих котлова у комплету са
топлотном
изолацијом.
Демонтирану
цевну инсталацију изнети из котларнице и
складиштити на место које одреди
Инвеститор, а не ван дворишта школе.
Димензије цевне мреже су:
DN50
DN100
DN150
Демонтажа ливено-гвоздених топловодних
чланкастих котлова, тип „Вулкан Супер“,

Јединица
мере

Количина

ком.

3

ком.

6
1

м

ком.
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величине 90.14 капацитета Q=350kW,
производ
„Радијатор“
–
Зрењанин.
Комплетно демонтиране котлове изнети из
котларнице и складиштити на место које
одреди Инвенститор, а не ван дворишта
школе. Обрачун ће се вршити по комаду
демонтираног котла.
Демонтажа постојеће зидане димњаче од
шамотних
опека
светлог
пресека
850х850мм дужине приближно 6м.
Целокупан демонтирани материјал –
5.
здраве шамотне опеке изнети из
Паушално
котларнице и складиштити на место које
одреди Инвеститор, а не ван дворишта
школе. Шут који се не може користити
отерати на градску депонију.
Б. ОПРЕМА, ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА У ТОПЛОВОДНОЈ
КОТЛАРНИЦИ
Набавка, испорука и уградња челичних
топловодних котлова за рад са течним
1.
горивом – лаким лож уљем, капацитета
компл.
3
Q=350kW, у комплету са аутоматиком за
вођење рада двостепених горионика.
Набавка,
испорука
и
уградња
рециркулационе пумпе, типа HST 32/8-180,
2.
производ „HST“ – Аустирија, или
ком.
3
одговарајуће, у комплету са спојним и
заптивним материјалом.
Сервис постојећих горионика на течно
гориво – лако лож уље, производ
„Вентилатор“ – Загреб, од стране
3.
компл.
3
овлашћене организације. Поред сервиса
горионика, обавезно предвидети замену
дизни, уљних водова и уљних филтера.
Набавка, испорука и уградња челичних
шавних цеви (JUS.C.B5.221) следећих
димензија:
4.
DN32
м
6
DN50
6
DN100
12
DN150
6
5.
За спољњи и заптивни материјал, чврсте и
поз. 4
0,5
лизне ослонце, држаче за цеви розетне,
хилзне, кудељу, дисугас, електроде и све
остало што је потребно за полагање цевне
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

1.
2.

мреже, плаћа се 50% од вредности
позиције 4.
Набавка, испорука и уградња лептирастих
вентила
у
комплету
са
контраприрубницама, спојним и заптивним
ком.
материјалом, следећих димензија:
DN100PN16
DN150PN16
Набавка, испорука и уградња хватача
нечистоће
у
комплету
са
контраприрубницама, спојним и заптивним
ком.
материјалом, следећих димензија:
DN100PN16
Набавка, испорука и уградња кугла
вентила, производ „Hydrosfer“ – Чешка,
ком.
или одговарајући, следећих димензија:
R5/4
Набавка, испорука и уградња неповратних
вентила на навој, производ „Hydrosfer“ –
Чешка, или одговарајући, следећих
ком.
димензија:
R5/4
Набавка, испорука и уградња налегајућих
термостата
за
регулацију
рада
ком.
рециркулационих пумпи.
Набавка, испорука и уградња биметалних
ком.
термометара мерног опсега 0 – 120 С.
Израда и уградња металне димњаче од
челичног лима дебљине 4мм, у свему
према графичкој документацији, за
повезивање котлова са димњаком, комплет
носачима за ношење исте. На димњачи
уградити отвор за чишћење димњаче
кг
димензије 400х400мм. Обрачун ће се
вршити по „кг“ уграђеног материјала, а у
цену је урачунато и двоструко минизирање
и фарбање носача димњаче као и
пробијање
отвора
у
димњаку
за
повезивање са димњаком.
В. ПОВРШИНСКА И ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА
Чишћење новоуграђене цевне мреже од
шута и корозије и двоструко минизирање.
м
Обрачун се врши по дужном метру.
Изолација цевне мреже минералном вуном
м2
у облози од Аl-лима дебљине 0,5мм.
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3

6

3

3
8

650

30
20
7

3.

1.

1.

Дебљина изолације према нормативима за
ову врсту радова. Обрачун ће се вршити по
„м2“ уграђеног Аl-лима.
Изолација металне димњаче минералном
вуном дебљине 100мм у облози од Аl-лима
м2
дебљине 0,8мм. Обрачун ће се вршити по
„м2“ уграђеног Аl-лима.
Г. ЕЛЕКТРО-РАДОВИ
Израда електроормара са комплетном
опремом и кабловима за рад новуграђених
електропотрошача.
За
напајање
електроормана узети прикључак од
постојећег електроормана у котларници
Д. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
- Анализа пројекта пре почетка рада;
- Унутрашњи транспорт;
- Контакт са надзорним органом;
- Испитивање на хидраулички притисак;
- Пуштање инсталације у рад и
урегулисавање;
- Прикупљање атесте документације;
- Обављање осталих послова
административне природе.

25

Паушално

Паушално
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 75. и
76. Закона, и то:
Обавезни услови (чл. 75. Закона):
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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) Закона);
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) Закона);
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, заштита животне средине као и да нема забраану обављања делатности
која је на снази у време поднопшења (чл. 75. ст. 2. Закона);
Додатни услови (чл. 76. Закона):
5. Да има запослено или ангажовано лице које поседује лиценцу број 430 одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике, као и најмање два запослена стручно оспособљена лица за извођење
потребних радова (вариоца);
6. Да достави доказе (фотокопије уговора) о претходно обављеним пословима са
износима, датумима и листама наручилаца у претходне три године;
7. Да достави доказе пословне банке о позитивном финансијском пословању за 2014,
2015. и 2016. годину ако је регистровано правно лице, а ако је предузетник, уговоре о
успешно обављеним пословима ове врсте са претходним наручиоцима из облассти
предшколског и школског образовања.
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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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. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 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, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова ( члан 79 став 2. Закона). Докази не
могу бити старији од два месеца од датума отварања понуда.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена
цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је приложио веће референце, тј. уговоре из
предметних набавки са већом вредношћу.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исте
вредности референци. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац Изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном
докумнтацијом (Образац 5);
6) Образац Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 1/2017 Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље)
у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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 и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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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:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
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потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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:
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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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2017 Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у
ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу
Укупна цена без ПДВ-а
Обрачунати ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
45 дана од достављања
фактуре и извршене
примопредаје
испоручених и
монтираних добара
Не мањи од 30 дана

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Не дужи од 20.09.2017.
Рок испоруке и монтаже
____месеци (не краће од
Гарантни период
24 месеца) од дана
извршене примопредаје
котла, а за осталу пратећу
опрему према условима
произвођача опреме
Понуђач је дужан да изврши демонтажу постојећег и монтажу новог котла. За ту
прилику неопходно је да има ангажованог инжењера са одговарајућом лиценцом.
Датум

Понуђач
М.П.

____________________

___________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Позиција из предмера
1
Демонтажа
постојећих
горионика на течно гориво
– лако лож уље са
постојећих
ливеногвоздених
топловодних
чланкастих
котлова
и
уљних водова, производ
„Вентилатор“ – Загреб. У
цену урачунати и монтажу
истих
на
новим
топловодним котловима.
Демонтажа
постојеће
котловске
арматуре,
равних запорних вентила, у
комплету
са
контраприрубницама,
спојним
и
заптивним
материјалом. Демонтирану
котловску арматуру изнети
из
котларнице
и
складиштити на место које
одреди Инвеститор, а не
ван
дворишта
школе.
Димензије равне запорне
арматуре су:
DN100PN6
DN150PN6
Демонтажа
постојећих
напојних и повратних
водова,
сигурносно
разводних и сигурносно
повратних
водова
са
постојећих
ливено-

Јединичн
Јединица
Количина а цена без
мере
ПДВ-а
2
3
4
А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а
5

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6

3

ком.

6
1
м
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гвоздених
топловодних
чланкастих
котлова
у
комплету са топлотном
изолацијом. Демонтирану
цевну инсталацију изнети
из
котларнице
и
складиштити на место које
одреди Инвеститор, а не
ван
дворишта
школе.
Димензије цевне мреже су:
DN50
6
DN100
12
DN150
6
Демонтажа
ливеногвоздених
топловодних
чланкастих котлова, тип
„Вулкан Супер“, величине
90.14
капацитета
Q=350kW,
производ
„Радијатор“ – Зрењанин.
Комплетно
демонтиране
ком.
3
котлове
изнети
из
котларнице и складиштити
на место које одреди
Инвенститор, а не ван
дворишта школе. Обрачун
ће се вршити по комаду
демонтираног котла.
Демонтажа
постојеће
зидане
димњаче
од
шамотних опека светлог
пресека 850х850мм дужине
приближно 6м. Целокупан
демонтирани материјал –
здраве шамотне опеке
Паушално
изнети из котларнице и
складиштити на место које
одреди Инвеститор, а не
ван дворишта школе. Шут
који се не може користити
отерати
на
градску
депонију.
Б. ОПРЕМА, ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА У ТОПЛОВОДНОЈ
КОТЛАРНИЦИ
Набавка,
испорука
и
компл.
3
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уградња
челичних
топловодних котлова за
рад са течним горивом –
лаким
лож
уљем,
капацитета Q=350kW, у
комплету са аутоматиком
за
вођење
рада
двостепених горионика.
Набавка,
испорука
и
уградња рециркулационе
пумпе, типа HST 32/8-180,
производ
„HST“
–
Аустирија,
или
одговарајуће, у комплету
са спојним и заптивним
материјалом.
Сервис
постојећих
горионика на течно гориво
– лако лож уље, производ
„Вентилатор“ – Загреб, од
стране
овлашћене
организације.
Поред
сервиса
горионика,
обавезно
предвидети
замену
дизни,
уљних
водова и уљних филтера.
Набавка,
испорука
и
уградња челичних шавних
цеви
(JUS.C.B5.221)
следећих димензија:
DN32
DN50
DN100
DN150
За спољњи и заптивни
материјал, чврсте и лизне
ослонце, држаче за цеви
розетне, хилзне, кудељу,
дисугас, електроде и све
остало што је потребно за
полагање цевне мреже,
плаћа се 50% од вредности
позиције 4.
Набавка,
испорука
и
уградња
лептирастих

ком.

3

компл.

3

м

6
6
12
6

ком.
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вентила у комплету са
контраприрубницама,
спојним
и
заптивним
материјалом,
следећих
димензија:
DN100PN16
DN150PN16
Набавка,
испорука
и
уградња хватача нечистоће
у
комплету
са
контраприрубницама,
спојним
и
заптивним
материјалом,
следећих
димензија:
DN100PN16
Набавка,
испорука
и
уградња кугла вентила,
производ „Hydrosfer“ –
Чешка, или одговарајућих,
следећих димензија:
R5/4
Набавка,
испорука
и
уградња
неповратних
вентила на навој, производ
„Hydrosfer“ – Чешка, или
одговарајућих,
следећих
димензија:
R5/4
Набавка,
испорука
и
уградња
налегајућих
термостата за регулацију
рада
рециркулационих
пумпи.
Набавка,
испорука
и
уградња
биметалних
термометара мерног опсега
0 – 120 С.
Израда и уградња металне
димњаче од челичног лима
дебљине 4мм, у свему
према
графичкој
документацији,
за
повезивање котлова са
димњаком,
комплет
носачима за ношење исте.

9
2

ком.

3

ком.

6

ком.

3

ком.

3

ком.

8

кг

650
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На димњачи уградити
отвор за чишћење димњаче
димензије
400х400мм.
Обрачун ће се вршити по
„кг“ уграђеног материјала,
а у цену је урачунато и
двоструко минизирање и
фарбање носача димњаче
као и пробијање отвора у
димњаку за повезивање са
димњаком.
В. ПОВРШИНСКА И ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА
Чишћење
новоуграђене
цевне мреже од шута и
корозије
и
двоструко
м
30
минизирање. Обрачун се
врши по дужном метру.
Изолација цевне мреже
минералном
вуном
у
облози од Аl-лима дебљине
0,5мм. Дебљина изолације
м2
20
према нормативима за ову
врсту радова. Обрачун ће
се
вршити
по
„м2“
уграђеног Аl-лима.
Изолација
металне
димњаче
минералном
вуном дебљине 100мм у
облози од Аl-лима дебљине
м2
25
0,8мм. Обрачун ће се
вршити по „м2“ уграђеног
Аl-лима.
Г. ЕЛЕКТРО-РАДОВИ
Израда електроормара са
комплетном опремом и
кабловима
за
рад
новуграђених
електропотрошача.
За
Паушално
напајање
електроормана
узети
прикључак
од
постојећег електроормана
у котларници.
Д. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
- Анализа пројекта пре
Паушално
почетка рада;
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- Унутрашњи транспорт;
- Контакт са надзорним
органом;
- Испитивање на
хидраулички притисак;
- Пуштање инсталације у
рад и урегулисавање;
- Прикупљање атесте
документације;
- Обављање осталих
послова административне
природе.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
- У колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
- У колону 6. уписати колико износи укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Опис

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

Демонтажни радови
Опрема, цевна мрежа и
арматура у топловодној
котларници
Површинска и термичка
заштита
Електро-радови
Припремно-завршни
радови
УКУПНО:
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Датум:

М.П.

Потпис понуђача
(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа старих и набавка и уградња
нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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 ЗЈН 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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________
[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа старих и набавка
и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у
Лесковцу - 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 (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 нису осуђивани 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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
- Да има запослено лице које поседује лиценцу број 430 - одговорни извођач
радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике:
______________________________
име и презиме одговорног инж.

________________________
број лиценце

_____________________________
датум важења лиценце
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- Да је успешно обављао послове сличне онима из тражене спецификације (стр. 4)
у претходне три године:
Референц листа на предметним пословима
у претходне три године
Уговор закључен са:

датум

износ

1.
2.
3.
- Да је имао позитивно финансијско пословање за 2014, 2015. и 2016. годину ако је
регистровано правно лице, а ако је предузетник, да је успешно обављао послове
ове врсте са претходним наручиоцима из облассти предшколског и школског
образовања.
Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа старих и
набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа
Пелагић“ у Лесковцу - 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 нису осуђивани 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: _____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
На основу спроведеног поступка јавне набавке ЈН МВ бр. 1/2017 - Демонтажа старих и
набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у
Лесковцу, дана _______ 2017. године закључује се
УГОВОР
о јавној набавци мале вредности - демонтажа старих и набавка и уградња нових
котлова на течно гориво (лож уље)
Између:
1. Наручиоца ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
са седиштем у Лесковцу, улица Васе Пелагића бр. 5
ПИБ: 100525274
Матични број: 07137516
Број рачуна: 840-411660-55
Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 016 34 36 280
Телефакс: 016 34 36 281
кога заступа директор, Александар Цинцар-Јанковић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. Понуђача:
................................................................................................ (назив)
са седиштем у ............................................, адреса ............................................
ПИБ: ..........................
Матични број: ......................................
Број рачуна: ................................ Назив банке:.............................................
Телефон: ................................
Телефакс: ....................................
кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац
добара)
Основ уговора:
ЈН МВ бр. 1/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ........... од ............................... године.
ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПОДИЗВОЂАЧИ:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Члан 1.
Предмет овог уговора је демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на
течно гориво (лож уље) за потребе ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу - ЈНМВ бр. 1/2017
(у даљем тексту: добра) - које у свему морају одговарати условима из конкурсне
документације.
Врста и цена добра утврђени су према оглашеном Позиву за подношење понуда
Наручиоца од 31.7.2017. године и понуди Испоручиоца добара од _______ 2017.
године.
Количина добара утврђена је висином средстава утврђених за ту намену у
финансијском плану Наручиоца за 2017. годину.
Позив и понуда су саставни део овог уговора.
Уколико Испоручилац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник
уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.
Члан 2.
Наручилац се обавезује да наведена предметна добра и пратеће услуге демонтаже и
уградње, плати Испоручиоцу по међусобно уговореним ценама из прихваћене понуде.
Уговорне стране утврђују да цена за демонтажу старих и набавку и уградњу нових
котлова на течно гориво износи укупно _____________ динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Укупан износ средстава из става 2. овог члана обезбеђен је из Буџета Града Лесковца.
Члан 3.
Уговорне стране сагласне су да нема авансног плаћања.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање уговорене цене из члана 2. Уговора,
извршити у року од 45 дана од дана извршене примопредаје добара и достављања
уредне фактуре Наручиоцу.
Члан 4.
Место демонтаже старих котлова и испоруке и уградње нових је котларница у ОШ
„Васа Пелагић“ у ул. Васе Пелагића бр. 5, у Лесковцу.
Трошкови транспорта падају на терет Испоручиоца. Ризик случајне пропасти ствари
током транспорта пада на терет Испоручиоца.
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Налог за испоруку и уградњу одређује Купац, писменим захтевом лица овлашћеног за
набавку.
Крајњи рок за испоруку и монтажу добра је 20.09.2017. године.
Уколико Испоручилац својом кривицом прекорачи рок из претходног става овог члана
уговора, дужан је да Наручиоцу на име пенала исплати 0,5% укупно уговорене
вредности без ПДВ-а за сваки дан кашњења, а највише до 5% укупно уговорене
вредности без ПДВ-а.
Право Наручиоца на уговорну казну не утиче на његово право да захтева накнаду
штете.
Члан 5.
Испоручилац је дужан:
- да приликом извођења радова примењује позитивне прописе који регулишу
безбедност на раду;
- да радове изведе по правилима струке, у складу са важећим стандардима и према
обиму, врсти и квалитету захтеваним у конкурсној документацији;
- да обезбеди гарантни рок на изведене радове у трајању од најмање 2 (две) године,
рачунајући од дана пуштања у рад уграђених котлова;
- да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, у року од 24 часа
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет
уграђених добара, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, а који нису
настали као последица неправилне употребе. Ако Испоручилац у наведеном року не
отклони недостатке, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује
другог извођача, а на терет Испоручиоца;
- да по завршетку радова преда Наручиоцу радова Извештај о примопредаји;
- да уз уграђену опрему достави одговарајуће проспекте и атесте, детаљно упутство о
уградњи опреме и њено коришћење, као и да достави попуњене и оверене гарантне
листове произвођача за уграђену опрему.
Члан 6.
Наручилац је дужан:
- да плати Испоручиоцу за уграђена добра и извршене радове, а према коначном
обрачуну и у року назначеном у члану 3. Уговора;
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- да именује лице које ће вршити квантитативну и квалитативну контролу испоруке и
уградње котлова и пратеће инсталације, као и свих осталих радова, уз присуство
представника Испоручиоца.
Члан 7.
Примопредаја добара из Члана 1. Уговора, вршиће се у присуству комисије коју чине 2
представника наручиоца и овлашћени представник Испоручиоца.
Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију квалитета и количина добара и
машинских радова, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах
након пријема робе, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену
ману.
У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем котла
који је предмет Уговора, о чему се одмах сачињава записник о рекламацији који
потписују представници Наручиоца и Испоручиоца.
Добављач је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, а добра која
одговарају захтеваним количинама из испостављеног захтева Наручиоца, као и
уговореним мерилима квалитета, испоручи најкасније у року од једног дана по
пријему рекламације.
У случају истека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора и
накнаду проузроковане штете.
Члан 8.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 9.
Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то не буде могуће,
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Лесковцу.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по два примерка.

За Наручиоца
________________________
Александар Цинцар-Јанковић

М.П.

За Извођача радова
________________________

М.П.
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Директор школе

VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Васа Пелагић“, Васе Пелагића 5,
16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара ЈНМВ бр. 1/2017 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 11.8.2017. године до 13.00 часова, а отварање ће се обавити истог дана у
12.00 часова у просторијама школе „Васа Пелагић“ у Лесковцу.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
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. 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. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 Менично овлашћење у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а са бланко
овереном меницом издатом у корист наручиоца. У прилогу доставити образац за
регистрацију менице издат од стране пословне банке, картон депонованих
потписа и ОП образац лица овлашћених за потписивање у копији.
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3. ПАРТИЈЕ
- јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Основна школа „Васа
Пелагић“, Васе Пелагића 5, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Демонтажа старих и набавка и уградња
нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ЈНМВ бр.
1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Демонтажа старих и набавка и уградња
нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ЈНМВ бр.
1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Демонтажа старих и набавка и уградња
нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ЈНМВ бр.
1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Демонтажа старих и набавка и
уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу,
ЈНМВ бр. 1/2017 - 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.
6. 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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 6. у поглављу V ове конкурсне документације).
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.
8. 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) и 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 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна, на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђено извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Наручилац не може да врши никакву претходну исплату пре завршетка радова и
Комисијског пријема радова.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручене котлове не може бити краћа од 2 године од дана пуштања у
рад испоручених котлова.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Место испоруке и монтаже добара - Основна школа „Васа Пелагић“ у Лесковцу.
Рок испоруке и монтаже добара - не дужи од 20.9.2017. године.
9.4. 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 на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим пратећим 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. Потребно је да понуђач изрази
цену која важи на дан јавног отварања понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може (у писаном облику путем поште на адресу: Основна школа
„Васа Пелагић“, ул Васе Пелагића бр. 5, 16000 Лесковац, електронске поште на email: osvasa@vasapelagic.edu.rs или на факс 016/34-36-281) тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈН МВ бр. 1/2017“.
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.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
12. 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 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.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
14. 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 му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде. (Образац изјаве)
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели Уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
osvasa@vasapelagic.edu.rs или на број факса 016/34-36-281 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца, ул. Васе Пелагића бр. 5, 16000
Лесковац.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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
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 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.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши ( износ РАТ 60.000,00 динара);
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац; јавна набавка ЈНМВ бр. 1/2017;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
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(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. 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
113. Закона.
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VIII ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНО ПИСМО

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

’’______________________________________________’’ из ____________________
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се
додели Уговор зa jaвну нaбaвку радова/добара - ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа
старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ
„Васа Пелагић“ у Лесковцу, доставити регистровану бланко соло меницу и
менично овлашћење и то:
- за добро, квалитетно и у року извршење посла, у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са
клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења
3 (три) дана дужим од уговореног рока за извођење радова, на дан
закључења Уговора или најкасније 7 (седам) дана по закључењу
уговора,
с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења за добро, квалитетно и у
року извршење посла, за исти број дана за који ће бити продужен и рок извођења
радова.

у _______________,
Дана __.__.2017. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

_________________________
(потпис овлашеног лица)
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ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
’’______________________________________________’’ из ____________________
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се
додели Уговор зa jaвну нaбaвку радова/добара - ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа
старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ
„Васа Пелагић“ у Лесковцу, доставити регистровану бланко соло меницу и
менично овлашћење и то:
- за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од понуђене
цене са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом
''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 3 (три) дана
дужим од уговореног гарантног рока , на дан примопредаје радова или
најкасније 7 (седам) дана по окончању и примопредаји радова.

у _______________,
Дана __.__.2017. године
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ
М.П.

_________________________
(потпис овлашеног лица)
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Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде
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
ПИБ:
податке дужника –
ТЕКУЋИ РАЧУН:
издаваоца менице)
КОД БАНКЕ:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК: ОШ „Васа Пелагић“, ул. Васе Пелагића бр. 5, 16000 Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)
За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке
радова/добара - ЈНМВ бр. 1/2017 - Демонтажа старих и набавка и уградња нових
котлова на течно гориво (лож уље) у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, достављам
Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
______________________________.
Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име озбиљности понуде,
можете попунити на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој
понуди број __________ од __.__.2017. године, тј. износ од __________ динара (и
словима: ___________________________________) и овлашћујем Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава,
односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза
по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових
правних субјеката и др.

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_____________________________

НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице
попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице Понућача и дужан је да
исти, уз понуду, достави заједно са бланко соло меницом, овереном фотокопијом
картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке и регистрованом у Регистру меница Народне банке
Србије.
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