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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 број 6/2019 бр.05-269/1 од 19.7.2019.године и Решења о именовању
комисије за јавну набавку 6/2019 бр.05-269/2 од 19.7.2018.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка услуга– израда пројекта
рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту Архива
Југославије у улици Васе Пелагића 33 ЈН бр. 6/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис
радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења,
евентуалне додатне услуге и сл.

3.

4.

II
III
IV

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

6.
12.

V

Обрасци који чине саставни део понуде

13.

VI

Модел уговора

36.

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

42.

Конкурсна документација има укупно 55 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/2019 су услуге- израда пројекта рестаурације фасада
и прозора и пројекта лифта у објекту Архива Југославије у улици Васе Пелагића
број 33 у Београду
ОРН: 71000000 Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
3. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs

4. 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.

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Пројектни задатак
Пројектом рестаурације и санације фасада и прозора обухватити све фасадне
површине, бочна степеништа и светларнике на објекту Архива Југославије, Улица
Васе Пелагића бр. 33, у Београду.
Објекат Архива Југославије на адреси Васе Пелагића бр. 33 у Београду, који је
предмет радова на рестаурацији и санацији фасада и прозора, због својих
неоспорних архитектонских, културно историјских и друштвених вредности под
називом Зграда архива Југославије утврђен је је за споменик културе 2007. године
(Одлука, Службени гласник РС бр. 30/07). Објекат се истовремено налази у оквиру
целине Топчидерско брдо и Дедиње, која ужива статус добра под претходном
заштитом (евиденциони лист број 7.18. од 25.12.2017.). Подигнут је у периоду од
1930. до 1933., према пројекту архитекте Војина Петровића под називом Дом краља
Александра 1 за ученике средњих школа у Београду, као објекат који је служио за
потребе школовања питомаца Мушке гимназије краља Александра 1
Карђорђевића. Првобитну намену је имао свега неколико година, до Другог светског
рата. Након рата у објекту су биле смештене више војне и политичке школе, а од
1969. године до данас у објекту се налази Архив Југославије, једна од најзначајнијих
установа културе која баштини документа од вађности за националну историју и
културу.
Конципиран је као слободностојећи објекат,лоциран на истакнутој тачки града.
Репрезентативности и монументалности троспратног здања доприноси троделна
подела архитектонске композиције, јасно назначена подеоним венцима. Снажан
базис објекта, кога чине зоне сутерена и приземља, носе горње етаже које се
завршавају наглашеним кровним венцем. Његова централна позиција у парковском
окружењеу заједно је утицала на једнак третман свих фасада на објекту.
Архитектонски је обликонван у духу академизма, сведене декоративне фасадне
пластике, чијој ликовности, осим уједначеног, правилног ритма прозорских отвора
и наглашене симетрије, значајно доприноси вучена и ливена фасадна пластика
концентрисана око фасадних отвора и на подеоним венцима.
Фасаде објекта, као и столарија и браварија, налзе се у доста лошем стању, те је у
циљу очувања споменичких вредности културног добра, потребна њихова
рестаурација и санација. Иако су ови радови на фасадама извођени пре нешто
више од петнаест година, видна су оштећења како у најнижим зонама изведеним у
вештачком камену, тако и на вишим бојеним фасадним површинама, али и на
појединим елементима архитектонске пластике. Столарија која у већини потиче из
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времена градње споменика културе (сем у зони сутерена где је замењена), налази
се у изузетно лошем стању које утиче и на питање њене функционалности.
Пројекат уградње малотеретног лифта за превоз архивске грађе је неопходан
обзиром на обимност архивске грађе коју чува Архив Југославије. Лифт ће се
налазити у простору главног хола, који је централно позициониран у оквиру објекта.
Врста и ниво квалитета пружања предметне услуге мора бити у складу са важећим
стандардима за ову врсту делатности.
Добављач је дужан да гарантује квалитетно пружање предметне услуге.
У случају да Наручилац примети било какву неправилност у пружању предметне
услугe, писаним путем ће, одмах, без одлагања, обавестити Добављача. Добављач
је дужан да, по добијању писаног обавештења, отклони све евентуалне
неправилности у што краћем року и да о томе одмах обавести Наручиоца, писаним
путем. Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац
ће омогућити обилазак локације, али само уз претходну пријаву на маил:
jelena.v@arhivyu.rs која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на
меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним
за обилазак локације. Пројектна документација рестаурације и санације фасада и
прозора и пројектна документација малотеретног лифта у објекту
''Архив
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду обухвата Идејни пројекат и
пројекат за за извођење радова у складу са прописима. Пројектну документацију
урадити у 3 штампана примерка и 1 примерак комплетне пројектне документације
на CD-у.
Добављач је у обавези да, приликом рада на пројекту сарађује са Заводом за
заштиту споменика култура града Београда, Калемегдан, Горњи град 14, Београд.
При изради пројекта рестаурације фасада и прозора објекта ''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду, Добављач је дужан де се придржава
Услова за предузимање мера техничке заштите за рестаурацију фасада и прозора
објекта у ул. Васе Пелагића бр. 33 у Београду, издатих Решењем Завода за заштиту
споменика културе града Београда, број 0647/19 од 10.јула 2019 као и у Условима
за предузимање мера техничке заштите за уградњу лифта за пренос грађе број
0638/19 од 2.7.2019. године за пројекат лифта.
Рок за извршење услуге израде пројекта је максимално 100 дана од дана
закључења уговора (обостраног потписивања) добијања неопходне документације
и увођења у посао.
НАПОМЕНА : Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да прихвата све захтева
наручиоца наведене у обрасцу.

ПОНУЂАЧ
_________________________
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
Да он и његов законски заступник
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних
конкурсном документацијом
дела као члан организоване
криминалне
групе,
да
није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
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обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке
односно да поседује : лиценцу
П090А1- за израду техничке
документације за објекте за које
грађевинску
дозволу
издаје
министарство
надлежно
за
послове грађевинарства у области
архитектонских
пројеката
за
културна добра од изузетног
значаја и њихове заштићене
околине
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде – образац 11 - Образац
изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Списак (листа) наручилаца (референц

Да је понуђач израдио минимум 5 листа – образац 16) којима је извршена
пројекта
рестаурације, услуга која је предмет ова јавне
реконструкције,
адаптације
или набавке
санације
одређеног непокретног
културног добра у претходне три
године (2016. 2017. 2018.) од дана
објављивања позива за подношење
понуда за предметну набавку на
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Порталу јавних набавки.
Од којих минимум
- Један Пројекат рестаурације
стилских фасада укупне површине
преко 9.000 м2.
- Један Пројекат реконструкције
који садржи пројекат уградње
лифта.
Напомена: Према Закону о
културним добрима непокретна
културна добра су споменици
културе, просторне културноисторијске целине, археолошка
налазишта и знаменита места која
уживају посебну заштиту
предвиђену Законом. (члан 19 -22
Закона о културним добрима)

3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Да је понуђач у тренутку подношења
Да понуђач у тренутку подношења понуде има запослена или на други
начин
понуде има запослена или на други
ангажована лица:
начин
ангажована
лица:
- Копија Уговора о раду/ангажовању, М
Најмање 3 (три) дипломирана образац или други као доказ о пријави
инжењера архитектуре са важећом на осигурање

лиценцом
одговорног пројектанта бр. 300 или
301 од којих минимум 2 (два) морају
имати положен стручни испит за рад
у делатости заштите културних
добара.
Најмање 1 (једног) дипломираног
грађевинског инжењера са важећом
лиценцом одговорног пројектанта
бр. 310 или 311

- Копије важећих Лиценци са потврдом
ИКС да су исте важеће
- Копије потврде о положеном стручном
испиту у делатности заштите културних
добара
- Копије потврде о положеном стручном
испиту МУП РС, Сектора за ванредне
ситуације/ противпожарну заштиту.

- Најмање 1 (једног) дипломираног
инжењера електротехнике са важећом
лиценцом одговорног пројектанта бр.
350

Најмање 1 (једног) дипломираног
машинског инжењера са важећом
лиценцом
одговорног пројектанта
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транспортних средстава бр. 333
- Осим наведених лиценци
Инжењерске коморе Србије стручни
тим понуђача (запослени или на
други начин ангажовани инжењери)
мора да поседује потврду о
положеном стручном испиту МУП
РС, Сектор за ванредне ситуације/
противпожарну заштиту, за израду:
- А – Главног пројекта заштите од
пожара

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75,76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
 У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност
обавезних услова изузев услова под редним бројем 5) (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) Закона); конкурсне документације доказује се достављањем Изјаве
којом понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом. Саставни део конкурсне документације је Образац
наведене изјаве, које понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
 Испуњеност услова под бројем 5) конкурсне документације (члан 75. став 1.

тачка 5) Закона о јавним набавкама), Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке односно да
поседује важећу лиценцу П090А1- за израду техничке документације за
објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за
послове грађевинарства у области архитектонских пројеката за културна
добра од изузетног значаја и њихове заштићене околине понуђач доставља
у виду Копије Лиценце
 Уколико понуду подноси група понуђача копију наведене Лиценце за дужан
је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама,
доказује се достављањем Изјаве којом подизвођач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом
о јавним набавкама. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац
наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака. Саставни део
конкурсне документације је Образац наведене изјаве, који подизвођач треба
да попуни, потпише и овери печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из
доказује се достављањем Изјаве којом сваки понуђач из групе понуђача под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, који
сваки понуђач из групе понуђача треба да попуни, потпише и овери печатом.
У овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју
примерака. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење
за потписивање
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа
 Да је понуђач израдио минимум 5 пројеката рестаурације, реконструкције,
адаптације или санације одређеног непокретног културног добра у претходне
три године (2016. 2017. 2018.) од дана објављивања позива за подношење
понуда за предметну набавку на Порталу јавних набавки
 Доказ: - Списак (листа) наручилаца (референц листа – образац 15) којима је
извршена услуга која је предмет ова јавне набавке
- Потврде наручилаца којима су извршене предметне услуге образац број 16
- Фотокопије уговора о извршењу предметних услуга
- Фотокопије рачуна потписаних од стране овлашћеног лица Наручиоца
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе о испуњености тражених
услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова
електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у
писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ
осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
 Да је понуђач у тренутку подношења понуде има запослена или на други
начин
ангажована
лица:
- Копија Уговора о раду/ангажовању, М образац или други као доказ о пријави
на осигурање
- Копије важећих Лиценци са потврдом ИКС да су исте важеће
- Копије потврде о положеном стручном испиту у делатности заштите
културних добара
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- Копије потврде о положеном стручном испиту МУП РС, Сектора за ванредне
ситуације/ противпожарну заштиту.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН понуђачи који су
регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана
84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена цена"
сходно чл. 85. Закона о јавним набавкама.
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок за извршење услуге
Уколико након примене горе наведених критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће се
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају
исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добара 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 о јавној набавци.
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће
понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. а) Благовремена понуда је
понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда. б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју
је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. в)
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ Понуда ће бити одбијена: 1) уколико није
благовремена; 2) уколико поседује битне недостатке; 3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца; 5) уколико условљава права наручиоца; 6)
уколико ограничава обавезе понуђача; 7) уколико прелази процењену вредност
јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
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ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ОБВЕЗНИК ПДВ-А
Да

Не

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- mail)

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(Потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ 2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

РАЧУН И БАНКА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
ОБВЕЗНИК ПДВ-А
Да

Не

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

ПОДИЗВОЂАЧ
__________________________ М.П.
Место и датум

_____________________
(Потпис овлашћеног лица)
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НАПОМЕНА: Образац се попуњава, потписује, оверава и доставља само у
случају да понуђач наступа са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати и поступити на
исти начин.
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ОБРАЗАЦ 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЧЛАНУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ОБВЕЗНИК ПДВ-А

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду у ком случају је потребно да се наведени образац копира за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди и поступи на исти начин.
ПОНУЂАЧ
_________________________
(Место и датум)

__________________________
М.П.

(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОВЕРИО ДЕЛИМИЧНО
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће
подизвођаче:

Редни НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
број

НАЗИВ И ОПИС
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

1.

2.

3.

4.

Датум:_______________

ПОНУЂАЧ

______________________
(Потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац се не
попуњава.
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ОБРАЗАЦ 5

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Чланови групе су се споразумели да у јавној набавци услуга Израда пројекта
рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду
Носилац
посла
буде
члан
_____________________________________________________________________.
Носилац посла ће у име групе поднети понуду и заступати групу понуђача
пред наручиоцем, потписати уговор са наручиоцем, у име групе дати средства
обезбеђења и издати рачун за извршене услуге.
Чланови групе су се споразумели да наручилац изврши плаћање за извршена
добра
на
следећи
рачун:
___________________________
код
банке________________________.

Пун назив и седиште члана Назив и опис дела
групе
предмета набавке
који ће извршити
члан групе

Проценат
укупне
вредности
набавке који ће
извршити члан
групе

Потпис
одговорног
лица и печат
члана групе

Овлашћени члан:

м.п.

Члан групе:

м.п.
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Члан групе:

м.п.

Члан групе:

м.п.

Датум:__________________

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем,
образац се не попуњава.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности набавка услуга - Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и
пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у
Београду подносимо:

ПОНУДУ

бр. __________ од ___________ за јавну набавку услуга бр. ЈН МВ број 6 / 2019 Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду
Понуду дајем:
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
Б) Као заједничку понуду:

1)_____________________________________
2)_____________________________________
3)________________________________________

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок за извршење услуге (не дуже од 100
дана)

Рок и начин плаћања

______________
дана
од
дана
обостраног
потписивања
уговора,добијања
неопходне
документације и увођења у посао

45 дана од издавања рачуна,а након
извршене услуге
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Рок важења понуде .(не краћи од 30 дана
од дана отварања понуда)

Датум _________ 2019.

Понуђач

___________________
М. П.
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
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ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА
Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту
''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду

БРОЈ ЈН 6/2019

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга- Израда пројекта
рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду

број 6/2019 испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
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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);

Место:_____________

Датум:_____________

Понуђач:

М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 8
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА
Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту
''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду
БРОЈ ЈН 6/2019
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга Израда пројекта
рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду
број 6/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
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).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Ред.бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

Датум____________
м.п.
Одговорно лице понуђача
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_______________________
ОБРАЗАЦ 10

____________________________________________________________
( назив понуђача)
____________________________________________________________
(седиште и адреса)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – Израда
пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду број ЈН 6/2019,
ИЗЈАВЉУЈЕМ да у овом поступку јавне набавке понуду подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Овлашћено лице понуђача

______________________
М.П.
Датум _______________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем: Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју
примерака за сваког Подизвођача)
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 11

____________________________________________________________
( назив понуђача)
_____________________________________________________________
(седиште и адреса)

ИЗЈАВА
Потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је при
састављању понуде за јавну набавку мале вредности набавка услуга – Израда
пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду број 6/2019 поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде

Датум: _____________ 2019. године

ПОНУЂАЧ

М. П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Изјаву
копирати у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача)
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког Подизвођача. (Изјаву копирати у довољном броју
примерака за сваког понуђача из групе понуђача).
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ОБРАЗАЦ 12

_________________________________________

_________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Дел.број____________
Датум:_____________

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
____________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из ______________________ ул. ___________________________________
бр.л.к. ________________издате од _______________________________
овлашћује се да у име
______________________________________________________________________
_
(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга –
Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду број 6/2019
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
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Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се
не може користити.
Датум: _________________ 2019. године
ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ
______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

М. П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу
да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку мале
вредности набавка услуга Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и
пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у
Београду број 6/2019 доставити:
- у року не дужем 5 дана од дана пријема уговора од стране
наручиоца,односно потписивања уговора, а након коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача једну бланко соло меницу за добро извршење
посла, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним,
потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног
писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом
картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном
од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење
посла, у висини од 10% од вредности уговора (без пдв-а) што
износи_________________________ динара., која треба да буде са клаузулом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења меничне изјаве – овлашћења
30 (тридесет) дана дуже од коначног извршења услуге које су предмет јавне
набавке

Датум: ________________

ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.
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ОБРАЗАЦ 14
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

________________________

М.Б.:

________________________ (унети
одговарајуће
податке

ПИБ:

________________________ дужника –
издаваоца
менице)

ТЕКУЋИ
РАЧУН:

________________________

КОД
БАНКЕ:

________________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко соло менице –

КОРИСНИК ''Архив Југославије'' са седиштем у Београду, Улица Васе Пелагића
бр. 33 у даљем тексту: (Поверилац)
Предајемо Вам потписану и оверену бланко соло меницу ка о средство
финансијског обезбеђења и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број
_________________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу
од _________________ (_______________________________________ динара), као
средство обезбеђења за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене
вредности
добара
(без
пдв-а),
уколико
_____________________________________________(назив дужника), као дужник
не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
__________________
(_____________________________________________
динара) и да вансудски иницира наплату бланко соло менице,безусловно и
неопозиво, са клаузулом „без протеста“ и трошкова издавањем налога за наплату
на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у
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складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника
______________________________________________________________________
_____
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и
адресу), код банака, а у корист Повериоца ''Архив Југославије'' са седиштем у
Београду, улица Васе пелагића бр. 33 (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху
финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем
_____________________ од __________________, и код Дужника под бројем
_____________________ од __________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше
на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед
чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од
стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
Дужника ________________________________________ (унети име и презиме
овлашћеног лица).
Рок важења меничног овлашћења је 30 тридесет дана дужи од коначног
извршења услуге, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која
су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку
добара.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка,
од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник
.

Издавалац менице
Место и датум:
______________________________
______________________

печат и потпис овлашћеног лица

М.П.
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ОБРАЗАЦ 15
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК НАРУЧИЛАЦА КОЈИМА СУ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редн
и
Назив наручиоца
број

Назив пројекта

Период
извршења услуге

Вредност
услуге

1

2

3

4

5

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум: ________________
________________________________
М.П.
Напомена: Уз ову референц листу достављају се и копије наведених
уговора
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе
понуђача.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико
наступа самостално или са подизвођачима.
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ОБРАЗАЦ 16
____________________________
Назив наручиоца
___________________________
Деловодни број
___________________________
Датум
ПОТВРДА
Овим потврђујемо да је
___________________________________________________
Назив и седиште понуђача
у периоду од ____________ до _______________ квалитетно и у уговореном року
извршио услуге израде пројекта
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______
(навести назив пројекта, назив културног добра и место)
у вредности од _______________________динара без ПДВ-а односно у вредности
од_______________________динара са урачунатим ПДВ-ом, , на основу Уговора
број
_______________________ од______________________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду број 6/2019 и у друге сврхе се
не може користити.
Контакт особа наручиоца који издаје потврду_____________________________
телефон:_______________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица Наручиоца
___________________________
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о изради пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту
''Архива Југославије''
Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду

Закључен дана ______________ у Београду између:
1. ''Архив Југославије'' са седиштем у Београду , Улица Васе Пелагића бр. 33, ПИБ:
101288268 Матични број: 07030673, Шифра делатности: 9101 Број рачуна: 840-162021 код Управе за трзор, кога заступа Др. Милан Терзић, директор (у даљем тексту:
Наручилац)

и

2.______________________________________________________________
са седиштем у ___________________, улица ________________________,
ПИБ: ________________________ Матични број: __________________________
Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________,
Телефон: ____________________Телефакс: ______________________
кога заступа _______________________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
и
са
понуђачима-добављачима
подизвођачима/подизвршиоцима:

из

групе

понуђача/са

а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
(ако понуђач-добављач учествује у групи понуђача-добављача прецртати “са
подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа са подизвођачима прецртати “са
понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).

Основ уговора:
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ЈН МВ Број: 6/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:____________.
Понуда изабраног понуђача/добављача бр. ______ од ____________

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

да је Наручилац, на основу члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке
услуга - Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту
''Архива Југославије'', Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду

да је Понуђач/Добављач дана _________ године доставио понуду
____________ која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део;

број

да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације;
да је је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, на
основу Извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора број
________________ од __________ године, којом је изабрао Понуђача/Добављача
као најповољнијег понуђача за набавку услуга : Израда пројекта рестаурације
фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе
Пелагића бр. 33 у Београду

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге израде пројекта рестаурације фасада и
прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр.
33 у Београду

Члан 2.

Добављач ће Наручиоцу извршити услуге из члана 1. овог уговора према захтевима
из техничке спецификације конкурсне документације и прихваћене Понуде
Добављача број______________ од дана _____________ 2019. године која је
стаставни део уговора.
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Добављач се обавезује да ће услугу израде пројекта рестаурације фасада и
прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр.
33 у Београду
извршити у року од _____________од дана закључења уговора ,добијања
неопходне докуметације и увођења у посао.
Наручилац и Добављач потписују записник о увођењу у посао.
Члан 3.
Вредност посла из члана 1. овог уговора износи _______________динара,без ПДВа
(словима: _____________________________________________________)
односно
______________са
__________________________________) динара

ПДВ-ом

(словима:

Цена је фиксна у мора да обухвати све трошкове који терете предметну набавку и
добављач нема право на додатне трошкове.
Добављач нема право на повећање уговорене цене.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да уговорену цену плати Добављачу након реализације
предмета овог уговора у целини, односно након пријема документације која је
предмет овог уговора уплатом на текући рачун Извршиоца бр. ______________, код
______________банке, у року од 45 дана од од дана издавања исправног рачуна
који ће Добављач доставити Наручиоцу.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.
Добављач се обавезује да предметну техничку документацију (пројекат)
изради стручно и квалитетно у сагласности са захтевима из пројектног задатка,
важећим прописима и утврђеним стањем на терену.
Остале обавезе Добављача су:
- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких
решења и рачунских радњи у техничкој документацији коју је израдио и да исте
овери;
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- да техничку документацију, која је предмет овог уговора, опреми према захтевима
органа надлежног за издавање Решења о одобрењу за извођење радова;
- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и
одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен
Документација мора да буде израђена тако да се на основу исте може добити
Решење о одобрењу за извођење радова и изводити грађевински радови.
Добављач се обавезује да изради техничку документацију из члана 1. овог уговора
и исту преда Наручиоцу у року предвиђеном овим уговором у три штампана
примерка и један примерак у електронском облику,све у договору са Наручиоцем.
Члан 6.
Ако Добављач не изради техничку документацију, односно њене делове по
уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према
резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да
захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела,
односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом,
или је урађена у супротности са изричитим условима овог уговора, наручилац може,
не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати
накнаду штете
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу достави сву документацију неопходну
за израду предметне техничке документације.
Члан 8.
Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга Наручилац ће извршити
по пријема истих и о нађеним недостацима без одлагања обавестити Добављача
Добављач одговара за све недостатке у изради документације.
Добављач је дужан да отклони све недостатке на које му укаже Наручилац односно
да поступи по свим примедбама, свих надлежних служби и органа који издаје
Решење о одобрењу за извођење радова.
Пријем извршених услуга Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити
записник о примопредаји.
Члан 9.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као
гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом
позиву регистровану, бланко соло меницу серијског броја ____________* (уписује
Наручилац приликом закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ
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од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи
од дана окончања реализације уговора.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за добро извршење
посла, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији
бланко соло менице из става 1. овог члана.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају
да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок, квантитет и
квалитет извршених услуга , као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе
у складу са Уговором.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све
до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду
трошкова насталих због накнадне набавке услуга од другог Понуђача-Добављача
услуга.
Члан 10.
Ако Добављач не изврши уговорени посао из члана 1. овог уговора у року који је
наведен у 2. Овог уговора обавезан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне
износ од 1‰ (један промил) од вредности уговореног посла за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ овако одређене уговорене казне не може прећи
10% (процената) од уговорене цене посла.
Ако је услед закашњења Добављача претрпео штету која прелази износ уговорне
казне, Наручилац има право на разлику између стварне штете и уговорне казне.
Изузетно рок из члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом
Добављача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим
догађајима са карактером „више силе“.
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за
продужење рока.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми
Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен
Члан 10.
Овај уговор се закључује на одређено време, до извршења услуга из члана 1. овог
уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом
конкурсне документације и прихваћеном Понудом
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Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима
као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
Сва евентуално спорна питања уговорне стране решиће мирним путем.
У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два).

ЗА ДОБАВЉАЧА

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА

____________________________

Напомена:
Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и
оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице
члана групе – потребно је оверити и потписати само последњу страну модела
уговра.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. УВОД
Предмет јавне набавке је набавка услуга Израда пројекта рестаурације фасада и
прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр.
33 у Београду број 6/2019
.Поступак се спроводи ради закључења уговора.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуду потписује лице које је овлашћено да потпише понуду.

2. ЈЕЗИК
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач даје понуду на српском језику.

3. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ,ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. Обрасце дате у
конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и
оверава печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Сваки образац конкурсне документације
понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то: - Уколико понуду подноси
Понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од
стране овлашћеног лица Понуђача; - Уколико понуду подноси Понуђач који наступа
са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача. - Уколико понуду подноси група понуђача - све обрасце
из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви
чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који
ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне
документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком
наступу), изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл.
75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког
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Понуђача из групе понуђача. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј.
не односе се на понуду понуђача (нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању
подизвођача и слично), Понуђач није обавезан да потпише и овери. ПОЖЕЉНО ЈЕ
да сви документи поднети у понуди буду повезани (упаковани) у целину тако да
се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови,
односно прилози -што значи да поднета целокупна документација буде
адекватно обезбеђена, спакована, повезана (ПВЦ фасцикла, или слично).
Понуђач је дужан да достави понуду у запечаћеној коверти уредно адресираној,
поштом на адресу: ''Архив Југославије '' Улица Васе Пелагића бр. 33, 11000
Београд, или лично на наведеној адреси, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуга - Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту
''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду број ЈНМВ број 6/
2019 „НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача и број
телефона контакт особе.
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу: ''Архив
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33, 11000 Београд најкасније до 5.8.2019.
године до 10,00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 5.8.2019.
године до 10,00 часова. Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда
коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене
понуде Комисија Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене Понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
5.8.2019. године у 12,00 часова, у просторијама ''Архива Југославије'' Улица Васе
Пелагића бр. 33 у Београду. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само
овлашћени представници Понуђача. Представник понуђача дужан је да достави
уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у
отварању понуда (образац број 13)

Обавезна садржина понуде

1. Образац техничке спецификације
овлашћеног лица понуђача

потписан

и

оверен

од

стране
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2. Подаци о понуђачу образац под редним бројем 1 потписан и оверен од
стране овлашћеног лица понуђача
3. Подаци о подизвођачу образац под редним бројем 2. потписан и оверен
од стране овлашћеног лица подизвођача
4. Подаци о понуђачу – члану групе који је учесник у заједничкој понуди
образац под редним бројем 3. потписан и оверен од стране овлашћеног
лица понуђача
5. Изјава понуђача о учешћу подизвођача образац под редним бројем 4
потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача
6. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезује на извршење набавке образац под редним бројем 5 потписан и
оверен од стране овлашћених лица понуђача
7. Образац понуде - образац под редним бројем 6 потписан и оверен од
стране овлашћеног лица понуђача
8. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, за понуђача (Образац 7); потписан и
оверен од стране овлашћеног лица понуђача
9. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, за подизвођача (Образац 8); потписан
и оверен од стране овлашћеног лица подизвођача
10. Изјава о независној понуди образац број 10 потписан и оверен од стране
овлашћеног лица понуђача
11. Изјава о поштовању обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде образац број 11 потписан и оверен од стране овлашћеног лица
понуђача
12. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења образац број 13
потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача –меница за
добро извршење посла
13. Образац референц листе (Образац 15) потписан и оверен од стране
овлашћеног лица понуђача
14. Образац потврде о добро извршеним услугама (Образац 16) потписан и
оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца
44

15. Попуњен, парафиран Модел уговора, оверен на напред наведени начин.
потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача

- Образац трошкова припреме понуде образац број 9 није обавезан део понуде
- Овлашћење представника понуђача (Образац 12) Доставља само понуђач који
жели да присуствује отварању понуда и да активно учествује у њој. Овлашћење се
доставља на лицу места приликом отварања понуде.
Попуњен образац меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац
14) доставља изабрани понуђач

Напомена: Саставни део понуде су прилози и докази који су наведени конкурсном
документацијом. Понуђач је дужан да припреми понуду у свему у складу са
конкурсном документацијом наручиоца

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде
да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде
је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или
обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена,
допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде,
непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца:
''Архив Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33, 11000 Београд, са назнаком:
"ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ Израда пројекта рестаурације
фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе
Пелагића бр. 33 у Београду бр.ЈН МВ 6/2019- НЕ ОТВАРАТИ". Измене и допуне
понуде се врше на тај начин што Понуђач подноси Наручиоцу измењене и/или
допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан
и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне
образложене.
Опозив понуде Понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем
поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету
понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. Понуда
се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
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6.САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке.
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, Понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу,
обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити
подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може
бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним
набавкама. Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. ((тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним
набавкама. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла
Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Наручилац може, на захтев подизвођача и
где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања
директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући Понуђачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може
ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је
дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. Понуђач може
ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Сваки члан из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове и достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. Додатне услове из члана 76. овог Закона,
понуђачи испуњавају и доказују заједно. У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН,
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
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међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (образац
5 конкурсне документације,страна 13)
.Споразум о заједничком извршењу садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, који ће поднети понуду и потписати
и печатом оверити обрасце из конкурсне документације ( изузев Изјаве о независној
понуди, Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона и Изјаве о испуњавању
обавезних услова које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког
Понуђача из групе понуђача),заступати групу понуђача пред наручиоцем,
потписати уговор са наручиоцем, у име групе дати средства обезбеђења и
издати рачун за извршене услуге.
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и
проценат укупне вредности набавке који ће извршити члан групе.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења
заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен
конкурсном документацијом.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА
Плаћање је динарско.
Плаћање ће се извршити у року од 45 календарских дана од дана испостављања
исправне фактуре за извршену услугу , (у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр.
119/2012)). Авансно плаћање није дозвољено

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у понуди исказују се у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Оцењиваће се вредности у понуди исказане у динарима без ПДВ-а
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ-а, сматраће се , сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВа.
Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а
оцењују се тако што се упоређују укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и
цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
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Сви евентуални попусти и повољности морају бити урачунати у цену из понуде.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Комуникација у вези са
додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама. Питања је потребно упутити на адресу
Наручиоца: ''Архив Југославије '' Улица Васе Пелагића бр. 33, 11000 Београд са
назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку услуга Израда
пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта у објекту ''Архива
Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у Београду, број 6/2019 или електронском
поштом на адресу
jelena.v@arhivyu.rs радним данима од понедељка до петка у времену од 07.30 до
15.30 часова. Захтев који пристигне ван радног времена, сматраће се да је
пристигао следећег радног дана.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
12. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У било ком
моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране
заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију. Тако
формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу ЈН и на интернет
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5.
ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу
рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред
наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. У случају
продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и
продуженом крајњем року за подношење понуда.

13. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок извршења услуге је најдуже 100 дана од дана закључења уговора (обостраног
потписивања), добијања неопходне документације и увођења у посао.
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14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око,
оквирно, од - до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом
15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
- Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу - бланко соло меницу која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије чији је број
наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача
у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, за добро извршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од од коначног извршења
услуге које су предмет јавне набавке. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
- доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије
- копију картона депонованих потписа.
Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дато је у Обрасцу
Конкурсне документације који се налази у оквиру садржине
конкурсне
документације.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу
који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза
на додату вредност.

16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која
буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
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У складу са чланом 14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све
податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом,
понуђач означио у понуди. Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је
одређени податак означио као поверљив и да то образложи. Неће се сматрати
поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра
само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а
у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости
написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року
који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду
у целини одбити. Наручилац ће чувати каопословну тајну имена Понуђача, као и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

17. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектулне својине трећих лица сноси понуђач.

18. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане
преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је
направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или
особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
узимајући као релевантну цену по јединици мере. Наручилац ће исправке вршити
на следећи начин: - Уколико није тачан производ јединичне цене и количине,
јединична цена ће се сматрати тачном. Уколико овакве исправке доведу до
другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран
исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. Ако се Понуђач не сагласи
са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА
ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача. Захтев за објашњење и одговор на
овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити
промене у понуди. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену
елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази
из природе поступка јавне набавке. Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном
ће се његова понуда одбити као неприхватљива.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82. Закона уколико поседује доказ који
потврђује да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року

51

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; Наручилац може
одбити понуду ако поседује доказ
– правоснажну судску пресуду или коначну одлуку другог надлежног органа, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет јавне набавке истоврстан

21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 непосредно, непосредно, електронском
поштом на e-mail: jelena.v@arhivyu.rs или препорученом пошиљком са
повратницомна адресу: ''Архив Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33, 11000
Београд, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 – 15:30 часова.
Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог
наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено
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 пет дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
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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.
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;
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(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 - 60.000 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: ЗЗП; ''Архив Југославије'' улица Васе Пелагића бр. 33, јавна набавка мале
вредности набавка услуге
Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и
пројекта лифта у објекту ''Архива Југославије'' Улица Васе Пелагића бр. 33 у
Београду број 6/2019
(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 (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
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18.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда и одлука ће бити објављена на порталу јавних набавки о року од
3 дана од дана доношења.
19. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана.протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштитуправа.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
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