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јавне набавке број 10/2015, деловодни број Одлуке 06-419/1 од 28.10.2015.године и
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у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – електро радови
текућег одржавања објекта Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду, ЈН бр. 10/2015
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Конкурсна документација има укупно 32 стране.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs
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 бр. 10/2015 су електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 10/2015 су електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду.
ОРН: 50711000 услуге поправке и одржавања електричних инсталација у
зградама
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III. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 10/2015 су електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, и то:
Red. Opis pozicije
broj
1.
Ispititvanje el.instalacije koja se napaja sa postojećeg
RO.
Pozicija podrazumeva identifikaciju i obeležavanje
strujnih kola koja
napajaju postojeće , aktivne potrošače i koja će ostati u
funkciji .
Prilikom ispitivanja i dok traju radovi, strogo voditi
računa da se ne
ugroze poslovne aktivnosti naručioca radova, odnosno
neophodno je
obezbediti investitoru privremeno napajanje i rasvetu
koja će omogućiti
korišćenje prostora koji su se napajaju sa navedenog RO.

Mera

Količina

kompl.
2.

3.

Isključenje sa napona i demontaža dotrajalih kablova koji
su napajali
pripadajuće potrošače, utičnica i razvodnih kutija, t.j.
predmetnu
instalaciju koja se neće nadalje koristiti, kao i odvoz šuta
na deponiju.
Neophodno je zaštititi police-regale i tretirane prostore
PVC folijama
Zaštita PVC folijama podova ,polica , opreme i arhivske
dokumentacije u prostoru
gde se izvode radovi i sl. za sve vreme do završetka
radova ( a naročito u Depou 6.)

kompl.

кompl.
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4.

Demontaža dotrajalih svetiljki i odvoz na deponiju.

kom.
38 x

5.

6.

Isporuka potrebnog el.materijala i izrada elektro
instalacije utičnica teškogorivim, beshologenim (halogen
free)
kablom tipa N2XH- J 3x2,5mm2, komplet sa
odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kabl položiti delom u HF kanalicama a delom u malter.
Polaganje izvršiti na propisanom rastojanju u odnosu na
mrežu slabe struje i računara.
Isporuka potrebnog el.materijala i izrada elektro
instalacije opšte i protivpanične rasvete teškogorivim,
beshologenim
( halogen free) kablom tipa N2XH-J, komplet sa
odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kabl položiti delom u HF kanalicama, a delom u malter.
Polaganje izvršiti na propisanom rastojanju u odnosu na
mrežu slabe struje i računara i to:
N2XH-J 3x1,5mm2

m

195 x

m
155 x

N2XH-J 4 x1,5mm2

m
35 x

7.

Povezivanje novopoleženih kablova na pripadajući RO ,
komplet
sa neophodnim iintervencijama na RO.
paušalno

8.

Instalacioni materijal za montažu na zid, u zaštiti IP 54 i
to:
mikro prekidač, jednopolni
mikro prekidač, serijski
mikro prekidač

kom
4x
2x
2x

Priključnica,monofazna, 16 A, 230V,50 Hz, sa zaštitnim
kontaktom
14 x
9.

Isporuka i montaža Halogen free , samogasivih kanalica
slične
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tipu Obo Beterman HF WDKH sledećih dimenzija:
30 x 45
20x 20
10.

m
25 x
33 x

Isporuka i montaža svetiljki , komplet sa konstrukcijom
za vešanje koja se rešava na licu mesta i to :
1. Nadgradna, sa difuzorom od samogasivog haloglen
free
polikarbonata, 1x 36w , sa elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840, Osram, IP 65.

11 x
kom

2. Nadgradna, sa difuzorom od samogasivog halogen
free
polikarbonata 2x 36w ,sa elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840 ,Osram, IP 65.

3x

3. Nadgradna, sa difuzorom od samogasivog halogen
free
polikarbonata, 1 x 58w, sa elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840, Osram, IP 65.
16 x
4. Svetiljka za protiv panično osvetljenje sa difuzorom
izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata,
u pripravnom spoju sa ugrađenom aku baterijom koja
obezbeđuje 3h neprekidnog rada u slučaju nestanka
mrežnog napona, sa samolepljivom oznakom EXIT i
odgovarajućom strelicom, 1x 8w, IP 42.
11.

Ispitivanje i merenje otpora izolovanosti predmetne
instalacije
od strane ovlašćene firme, energetike u navedenom ,
merenje
impedanse petlje kvara, neprekidnosti zaštitnog
provodnika,
sa izdavanjem atesta o rezultatima merenja.

12.

Bušenje otvora u zidu debljine d=60cm za prolaz
kablova.

13.

Građevinsko zanatski radovi na popravci oštećenih
površina nakon
polaganja kablova.

3x

kompl.
kom.
6x
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Popravke malterom i gletom oštećenih površina bez
završne
molerske obrade.
Pozicija podrazumeva i oblaganje protivpožarnim
gipsanim tablama
debljine 1,5cm , prostora iznad RO.

kompl

Сва специфицирана опрема, материјал и радови подразумевају:








набавку, транспорт и испоруку на локацију уградње комплетног материјала и
опреме, као и ситног неспецифицираног материјала потребног за квалитетно и
комплетно извођење електро радова, као и друге зависне трошкове;
уграђивање материјала у складу са важећим прописима и правилима струке;
довођење у првобитно стање свих евентуално насталих оштећења, на већ
изведеним или постојећим елементима и позицијама;
атестиран материјал који одговара важећим техничким стандардима и који је
првокласног квалитета потврђен у пракси;
све електро радове изведене стручном радном снагом и у потпуности према
важећим прописима за предметну врсту радова;
цену радова са урачунатим целокупним потребним материјалом и потребном
радном снагом;
све припремне и завршне електро радове и непредвиђене околности које могу
настати у погледу омогућавања свакодневног континуитета у раду.
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Р
б
р

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ( ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
1

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

3 Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно слања

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре или Потврда (Решење)
Привредног или Трговинског суда.
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра
Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог
услова није обавезан да достави доказ
За сваког законског заступника понуђача (правног лица),
као и за понуђача који има статус предузетника или
физичког лица:
Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус
предузетника или физичког лица, ове доказе не
доставља):
За кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је
као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до 10 и 10 година)
б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на
кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је
то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то
уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи
на кривична дела из надлежности Основног и Вишег
суда, довољно је доставити само уверење Основног суда,
али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда,
Посебно одељење у Београду, за дела организованог
криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Потврде Привредног и Прекршајног суда или
Потврда Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције
за привредне регистре
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позива за подношење понуда

4 Да је понуђач измирио доспеле

порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној
територији

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова
(ове потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда)
Потврде надлежног пореског органа:
Потврда (уверење) Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице локалне
самоуправе о измереним обавезама по основу локалних
јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења
локалних јавних прихода на више различитих општина
и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду
за сваку од тих општина и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица,
предузетници и физичка лица

ДОДАТНИ УСЛОВ
5. Да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом, и то са најмање
једним стално запосленим дипломираним
електроинжињером са лиценцом 350 и 450

- фотокопија лиценци са потврдом
инжењерске коморе Србије о важности
лиценце у тренутку отварања

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 1 ДО 3
6

7

8

Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1)
Понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке
спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и
да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за сваку врсту радова, унесе у Образац
понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом), за сваки од наведених врста радова. У
случају подношења заједничке понуде, образац истовремено ( у једном примерку) потписују и
печатирају сви чланови групе понуђача
Образац изјаве о независној понуди (Образац 2)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 3)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧIНЕ 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
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у
табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси
збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке-структуре цене и
наводи укупну понуђену цену (збирна цена за све радове), без и са ПДВ-ом. У
случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе
понуђача и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном примерку)
потписују и печатирају.
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: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку –електро радови текућег одржавања објекта Архива
Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду , ЈНМВ бр 10/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 6.11.2015. до 12 часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013.
године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013.
године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан
када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико
последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у
тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико
понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).
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
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редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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.
Понуђач је у обавези да попуни МОДЕЛ УГОВОРА, парафира све стране, овери печатом
и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 3, којом доказује испуњеност обавезних услова у складу са упутством
како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији, и то:
1. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1),
2. Образац изјаве о независној понуди (Образац 2) и
3. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 3).
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈНМВ бр. 10/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈНМВ бр. 10/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - електро радови текућег одржавања објекта
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈНМВ бр. 10/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - електро радови текућег одржавања
објекта Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈНМВ бр.
10/2015 - 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.
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5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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.
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.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која су одређена
конкурсном документацијом.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
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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.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити најкасније у року од 15 дана од дана пријема изведених
радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
8.2. 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.
9. 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10. 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.
14

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail jelena.v@arhivyu.rs 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, у ком случају
ће Наручилац 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, ЈНМВ бр.10/2015.
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.
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. Закона.
13. 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. Закона).
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.
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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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде на прописаном обтасцу 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. (oбразац 3 дат је у поглављу VIII конкурсне документације).
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
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. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.
овог члана, 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
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наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара:
1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања 153 или 253
3) позив на број: 97 50-016,
4) сврха уплате: Републичка административна такса, ЈНМВ број 10/2015
5) назив наручиоца,
6) корисник: Буџет Републике Србије.
7) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе,
8) потпис овлашћеног лица банке.
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона
мора да:
1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована),
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор;
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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) Закона.
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку електро
радовa текућег одржавања објекта Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33
у Београду, ЈНМВ број 10/2015.
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-мail):
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 вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
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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5) ЦЕНА
Ред.
ОПИС ПОЗИЦИЈА
број
УКУПНО
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
1
БЕЗ ПДВ

2

Укупна цена РСД
без ПДВ-а

Словима

УКУПНО
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
СА ПДВ

III – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање најкасније у року од 15 дана од дана
пријема изведених радова.
IV – РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА (у данима): ____________________________________
V – РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ (у
данима и не може бити краћи од 30 дана): _____________________

У _______________
______ 2015. године

ПОНУЂАЧ

М. П.

__________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних
података ( у табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац
понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавкеструктурe цене, за сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена
за све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се
уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРО РАДОВА
Закључен између:
1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа Миладин Милошевић, в.д.
директора (у даљем тексту: Наручилац радова) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________ број
рачуна: _________________________, назив банке: _____________________ ,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________ ,
кога заступа ______________________________________(у даљем тексту: Извођач
радова).
Основ уговора:
ЈН Број 10/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2015. године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац радова уступа а Извођач радова прихвата обвезу да изведе електро
радове текућег одржавања објекта Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33
у Београду, у свему према Понуди Извођача радова број ____________ од
_______.2015.године, која чини саставни део овог уговора.
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да све радове из овог уговора и прихваћене
понуде из члана 1. овог уговора изведе у року од ______ дана, рачунајући од дана
увођења у посао.
У случају да због околности без кривице Извођача радова дође до прекида,
односно објективне немогућности извођења уговорених радова, Извођач радова има
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право на продужење рока из става 1. овог члана сразмерно времену у коме је био
спречен да изводи радове.
Извођач радова ће пре почетка извођења радова утврдити динамику извођења
радова, у сагласности са Наручиоцем радова.
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА
Члан 3.
Извођач радова преузима обавезу да набави и допреми на место извођења
радова сав потребан материјал, опрему и алат, као и да обезбеди стручне и помоћне
раднике који су спремни и квалификовани да квалитетно изведу уговорене радове.
Уграђени материјали и опрема морају бити стандарног квалитета који
осигурава пуну функцију електро инсталација и атестирани од стране
специјализоване организације регистроване за ту делатност.
Извођач радова одговара Наручиоцу радова за квалитет употребљеног
материјала и за квалитет изведених радова без обзира да ли их је изводио непосредно
или преко подизвођача кога је ангажовао.
Извођач радова преузима обавезу да електро радове текућег одржавања који су
предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописим за овакву врсту радова,
техничким стандардима и добрим пословним обичајима.
ЦЕНА
Члан 4.
Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова на име утрошеног
материјала и накнаде за рад исплати укупну цену, која је одређена понудом Извођача
радова из члана 1. овог уговора, у износу од _________ динара (словима:
__________________________________________________), без урачунатог пореза на
додатну вредност.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање ће се извршити најкасније у року од 15 дана од дана пријема
изведених радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Извођач радова гарантује квалитет изведених радова и испоручене опреме и
обавезује се да без одлагања, по захтеву/рекламацији наручиоца радова, о свом
трошку, у гарантном року отклони сваки квар или изврши замену опреме, који није
последица неправилног руковања од стране Наручиоца радова, и то: гарантни рок за
изведене електро радове __________ године, рачунајући од дана завршетка радова и
извршене провере функционалности уграђене опреме и инсталација.
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ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 7.
Поред обвеза предвиђених важећим законским и другим прописима и техничким
стандардима у овој области, Извођач радова се посебно обавезује:
- да одреди одговорног извођача радова који руководи извођењем радова;
- да радове изведе стручно и према одредбама овог уговора;
- да угради квалитетан материјал и опрему који одговарају прописаним
стандардима;
- да предузме све потребне мере за сигурност радова, односно да организује и
обезбеди место извођења радова тако да радовима не буду угрожени или
доведени у опасност радници који изводе радове, запослени код Наручиоца
радова и трећа лица;
- да предузима мере безбедности и здравља на раду у складу са важећим
прописима и нормативима;
- да приликом извођења уговорених радова предузима адекватне мере заштите
од пожара и друге потребне мере превентивно-техничке заштите, безбедности
и здравља на раду и да обезбеди да извршиоци ових радова поштују мере и
нормативе заштите од пожара и превентивно-техничке заштите у објектима
Наручиоца који су предмет овог уговора..
У случају да Извођач радова не изврши преузете обавезе, односно у случају било
каквих пропуста, у спровођењу мера из става 1. овог члана, преузима потпуну
одговорност по том основу.
Члан 8.
Уколико Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у уговореном року,
а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца радова, нити услед
дејства више силе, Наручилац радова има право да за сваки дан закашњења наплати
пенале у износу од 0,2% од укупне уговорене вредности електро радова, с тим да
укупни износ пенала не може прећи 5% укупне уговорене вредности електро радова.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да није дозвољено једнострано прекорачење
обима и цене уговорених радова, њихове структуре, уговорених услова или других
уговорених права и обавеза.
Извођач радова не може захтевати исплату за накнадне радове, ако их је
извршио без сагласности Наручиоца радова..
Измене и допуне овог уговора добијају правну снагу искључиво ако су
писмено уговорене и правно ваљано потписане од обе уговорне стране.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 10.
Извођач радова и Наручилац радова извршиће записнички примопредају и
коначан обрачун свих изведених радова.
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
Наручилац радова може раскинути овај уговор и пре уговореног рока ако
Извођач радова не извршава преузете уговорене обавезе.
Члан 12.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују како
би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове решавају
споразумно, у противном утврђује се надлежност суда у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена овим
уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан. 14.
Уговор је сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за
сваку уговорну страну, од којих сваки за себе представља оригинал.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
________________

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА
Миладин Милошевић, в.д. директора
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VIII. ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ
ДОСТАВЉА НА ОБРАСЦИМА ОД 1-3
Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 3, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији,
и то:
1. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1),
2. Образац изјаве о независној понуди (Образац 2) и
3. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН

(Образац 3).
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Образац 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Red. Opis pozicije
broj
1.
Ispititvanje el.instalacije koja se
napaja sa postojećeg RO.
Pozicija podrazumeva identifikaciju
i obeležavanje strujnih kola koja
napajaju postojeće , aktivne
potrošače i koja će ostati u funkciji .
Prilikom ispitivanja i dok traju
radovi, strogo voditi računa da se ne
ugroze poslovne aktivnosti
naručioca radova, odnosno
neophodno je
obezbediti investitoru privremeno
napajanje i rasvetu koja će
omogućiti
korišćenje prostora koji su se
napajaju sa navedenog RO.
2.

3.

Isključenje sa napona i demontaža
dotrajalih kablova koji su napajali
pripadajuće potrošače, utičnica i
razvodnih kutija, t.j. predmetnu
instalaciju koja se neće nadalje
koristiti, kao i odvoz šuta na
deponiju.
Neophodno je zaštititi police-regale
i tretirane prostore PVC folijama
Zaštita PVC folijama podova ,polica
, opreme i arhivske dokumentacije u
prostoru
gde se izvode radovi i sl. za sve
vreme do završetka radova ( a
naročito u Depou 6.)

Mera

Količina

Јединичн
а цена

Укупна
цена

kompl.

kompl.

кompl.
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4.

Demontaža dotrajalih svetiljki i
odvoz na deponiju.

kom.
38 x

5.

6.

7.

Isporuka potrebnog el.materijala i
izrada elektro
instalacije utičnica teškogorivim,
beshologenim ( halogen free)
kablom tipa N2XH- J 3x2,5mm2,
komplet sa odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kabl položiti delom u HF
kanalicama a delom u malter.
Polaganje izvršiti na propisanom
rastojanju u odnosu na
mrežu slabe struje i računara.

m

195 x

Isporuka potrebnog el.materijala i
izrada elektro
instalacije opšte i protivpanične
rasvete teškogorivim, beshologenim
( halogen free) kablom tipa N2XH-J,
komplet sa odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kabl položiti delom u HF
kanalicama, a delom u malter.
Polaganje izvršiti na propisanom
m
rastojanju u odnosu na
mrežu slabe struje i računara i to:
m
N2XH-J 3x1,5mm2

155 x
35 x

N2XH-J 4 x1,5mm2
Povezivanje novopoleženih kablova
na pripadajući RO , komplet
sa neophodnim iintervencijama na
RO.
paušalno

8.

Instalacioni materijal za montažu na
zid, u zaštiti IP 54 i to:
mikro prekidač, jednopolni
mikro prekidač, serijski

kom
4x
2x
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2x

mikro prekidač
Priključnica,monofazna, 16 A,
230V,50 Hz, sa zaštitnim kontaktom

14 x
9.

10.

Isporuka i montaža Halogen free ,
samogasivih kanalica slične
tipu Obo Beterman HF WDKH
sledećih dimenzija:
30 x 45
20x 20

m
25 x
33 x

Isporuka i montaža svetiljki ,
komplet sa konstrukcijom
za vešanje koja se rešava na licu
mesta i to :
1. Nadgradna, sa difuzorom od
samogasivog haloglen free
polikarbonata, 1x 36w , sa
elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840,
Osram, IP 65.

11 x
kom

3x
2. Nadgradna, sa difuzorom od
samogasivog halogen free
polikarbonata 2x 36w ,sa
elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840
,Osram, IP 65.
3. Nadgradna, sa difuzorom od
samogasivog halogen free
polikarbonata, 1 x 58w, sa
elektronskim predspojnim
priborom, komplet sa cevima 840,
Osram, IP 65.

16 x

3x

4. Svetiljka za protiv panično
osvetljenje sa difuzorom
izrađena od V2 samogasivog
halogen free polikarbonata,
u pripravnom spoju sa ugrađenom
aku baterijom koja
obezbeđuje 3h neprekidnog rada u
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slučaju nestanka
mrežnog napona, sa samolepljivom
oznakom EXIT i
odgovarajućom strelicom, 1x 8w, IP
42.
11.

12.

Ispitivanje i merenje otpora
izolovanosti predmetne instalacije
od strane ovlašćene firme,
energetike u navedenom , merenje
impedanse petlje kvara,
neprekidnosti zaštitnog provodnika,
sa izdavanjem atesta o rezultatima
merenja.
Bušenje otvora u zidu debljine
d=60cm za prolaz kablova.

kom
pl.
kom.
6x

13.

Građevinsko zanatski radovi na
popravci oštećenih površina nakon
polaganja kablova.
Popravke malterom i gletom
oštećenih površina bez završne
molerske obrade.
Pozicija podrazumeva i oblaganje
protivpožarnim gipsanim tablama
debljine 1,5cm , prostora iznad RO.

kom
pl

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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Образац 2

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје се:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке електро радова текућег одржавања објекта Архива
Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду., бр 10/2015, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача]
је, при састављању своје понуде у поступку јавне набавке електро радова текућег
одржавања објекта Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду. бр.
10/2015, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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