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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 05-101/1 од 14.02.2020. године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 05-101/2 од 14.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавнe набавкe услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију главног објекта Архива Југославије
ЈНОП број 5/2020
Конкурсна документација садржи:
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4

III
IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, и место извршења, или евентуалне додатне
услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

24

V

Обрасци који чине саставни део понуде

25

VI
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33

VII
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40
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48
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50
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНОП бр. 5/2020 су услуге – Израда пројектне документације
за реконструкцију главног објекта Архива Југославије, према називу и ознаци из
општег речника набавки: Услуге пројектовања у архитектури - 71220000.
2.Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим
односима, Законом о општем управном поступку и важећим прописима који
регулишу предметну материју:
 Закон о планирању и изградњи;
 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима;
 други прописи, стандарди и технички нормативи.
 Закон о културним добрима;
 Закон о заштити од пожара;
 Закон о заштити животне средине;
 Закон о безбедности и здрављу на раду;
 Закон о архивској грађи Савезне Републике Југославије;
 остали закони, правилници, прописи, стандарди и стручне препоруке који се
односе на јавне објекте.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет
странице наручиоца www.arhivyu.rs.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂEЊE ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
1. Врста услуге
Услуга израде техничке документације за радове на адаптацији, санацији и
реконструкцији објекта и конструктивној санацији објекта и крова Архива Југославије у
Ул. Васе Пелагића бр. 33, на К.П.11156/1, К.О. Савски Венац, Београд:
1. Геодетско снимање и израда КТП-а
2. Детаљно снимање објекта и израда техничке документације постојећег стања
(архитектура, конструкција, водовод и канализација, хидрантска мрежа
електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације,
дојава пожара, машинске инсталације);
3. Идејно решење - ИДР (главна свеска и пројекат архитектуре са приказом
неопходних капацитета за исходовање локацијских услова)
4. Идејни пројекат – ИДП (главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат
конструкције,
пројекат
хидротехничких
инсталација,
пројекат
електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних
инсталација, пројекат стабилног система аутоматске детекције и дојаве пожара,
пројекат стабилног система аутоматског гашења пожара, пројекат машинских
инсталација - грејање, климатизација и вентилација, пројекат путничког лифта)
5. Елаборат заштите од пожара
6. Елаборат енергетске ефикасности
7. Елаборат о геотехничким условима изградње
8. Пројекат за извођење - ПЗИ (главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат
конструкције,
пројекат
хидротехничких
инсталација,
пројекат
електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних
инсталација, пројекат стабилног система аутоматске детекције и дојаве пожара,
пројекат стабилног система аутоматског гашења пожара, пројекат машинских
инсталација-грејање, климатизација и вентилација, пројекат путничког лифта)
9. Главни пројекат заштите од пожара
10. План превентивних мера
2. Техничке карактеристике
Техничке карактеристике услуге дате су у Техничкој спецификацији.
3. Квалитет. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета
У складу са захтевима из Техничке спецификације. Контролу квалитета израђене
документације ће извршити Наручилац.
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4. Количина и опис услуга
У складу са захтевима из Техничке спецификације.
5 Рок и место извршења
Рок: до 180 календарских дана од дана пријема писменог налога Наручиоца и предаје
документације неопходне за реализацију предмета јавне набавке.
6. Техничка документација (ПЗИ) се израђује и испоручује Наручиоцу у 6 истоветних
штампаних и у 1 примерку у електронском облику, на CD-у.
Обилазак локације: Због обима и комплексности посла који произилази из пројектног
задатка, препоручује се да заинтересовани понуђач изврши обилазак локације.
Увид у место пружања услуге се може се извршити сваког радног дана (понедељакпетак), у радно време Наручиоца (08.30-14.30) уз претходно најављивање (један дан пре
доласка).
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Инвеститор:
Својина:
Објекат:
Локација:

Архив Југославије
Државна РС
Архив Југославије
Ул. Васе Пелагића бр. 33, Београд

Објекат у коме је смештен Архив Југославије изграђен је у периоду 1930-1933.
године, према пројекту архитекте Војина Петровића под називом "Дом краља
Александра I за ученике средњих школа у Београду". Зграда је служила за потребе
школовања питомаца Мушке гимназије краља Александра I Карађорђевића. Првобитну
намену објекат је имао веома кратко време, до почетка Другог светског рата. У току рата,
овде је био смештен Гестапо и део немачке војне команде за југоисток. 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 важности за националну историју и културу.
Зграда је изграђена као слободностојећи објекат спратности По+П+3, на
катастарској парцели бр.11156/1, К.П. Савски Венац. Централна позиција објекта у
парковском окружењу утицала је на једнак третман свих фасада на објекту.
Репрезентативност и монументалност зграде наглашени су троделном поделом фасада
(у хоризонталном смислу). Хоризонтална подела наглашена је различитом
материјализацијом и обрадом фасадног платна, као и подеоним венцима. Зона сокле
објекта обрађена је вештачким каменом, док су фасадне површине у нивоу приземља
прекривене зарибаним продужним малтером, са профилисаним нутнама које разбијају
овај део фасадних површина на више хоризонталних трака. Делови објекта изнад
подеоног венца који одваја приземље и спрат прекривени су глатко обрађеним
продужним малтером. Прозори подрумских просторија скоријом интервенцијом
корисника замењени су новом ПВЦ столаријом, док су сви остали прозори и врата
дрвени и оригинални.
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Због својих великих архитектонских, културно-историјских и друштвених
вредности предметни објекат је 2007. године (Одлука, „Службени гласник РС“, бр. 30/07)
проглашен за споменик културе. Зграда се истовремено налази у оквиру целине
"Топчидерско брдо и Дедиње", која ужива статус добра под претходном заштитом.
ОБИМ И МЕСТО ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Основни задатак пројекта је адаптација, санација и реконструкција комплетног
објекта Архива Југославије. Нето површина објекта износи 9.100 м2, а бруто површина
објекта износи око 11.375 м2. Планираним интервенцијама обухваћен је комплетан
објекат (осим фасада и прозора) који од времена изградње није темељно обновљен и
прилагођен савременим потребама.
Пројектом предвидети и уградњу два путничка лифта на местима која ће бити
усаглашена са захтевима и потребама Инвеститора.
ОПИС ПРОЈЕКТА
Пројектом је предвиђено задржавање основне функционалне шеме објекта, уз
мање измене у складу са потребама корисника. Пројектом предвидети замену свих
дотрајалих и пропалих материјала и елемената. На местима на којима постоји појава
влаге планирати санацију влаге методама које су примерене важности објекта и грађе
која се у њему чува. Све архитектонско грађевинске радове предвидети у складу са
важећим прописима и стандардима.
Пројектом предвидети таква решења и материјале који ће задовољити, пре свега
савремене услове експлоатације и важеће прописе и норме из области топлотне заштите,
противпожарне заштите и на крају естетско-функционалне захтеве. Примењени
материјали за завршну обраду површина у ентеријеру треба да су високог квалитета и
прилагођени функцији простора, условима експлоатације и да се лако одржавају и
замењују у случају потребе.
Намештај и покретна опрема треба да су у складу са ентеријером и морају да
задовоље све функционалне и антропометријске услове и захтеве.
Предвидети комплетну реконструкцију свих система и инсталација. Нове
инсталације морају бити пројектоване у складу са важећом регулативом из ових области.
У том смислу техничке просторије које служе за организацију и смештај инсталација
реконструисаће се у складу са потребним површинама и кубатурама просторија
неопходним за њихово правилно функционисање.
У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама пројекат ће предвидети формирање рампе или
платформе за приступ особа у колицима.
КОНСТРУКЦИЈА
Проверити статичку стабилност објекта и уколико се покаже оправдана потреба
предвидети ојачање појединих конструктивних елемената. Предвидети статичку
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санацију делова објекта на којима су већ видљива оштећења настала од неравномерног
слегања.
Пројектом изнаћи најквалитетније и економично конструктивно решење које неће
угрозити функционалност делова објекта или објекта у целини.
Пројектовати конструкцију за путничке лифтове.
Приликом израде Идејног решења могуће је приложити варијантна решења са
техничким и економским анализама. Сва техничка решења планирати у складу са
важећим стандардима, прописима и законском регулативом.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Пројектом предвидети замену постојеће дотрајале, неисправне и у
функционалном и технолошком смислу превазиђене системе електроинсталација.
Увођењем нових инсталација изнаћи савремена техничка решења којим се неће
деградирати вредности постојећег и реконструисаног ентеријера и екстеријера.
У објекту предвидети електро-инсталација јаке и слабе струје, односно електронапајање за следеће потрошаче и групе потрошача:
- функционална расвета и утичнице
- декоративна расвета у изложбеном простору
- ПТТ инсталације
- интерфонске инсталације и инсталације видео надзора
- кабловска мрежа
- грејање и климатизација
- инсталације противпожарне заштите
- громобранска инсталација
- декоративно осветљење фасада објекта
Све инсталације пројектовати према условима јавних комуналних предузећа.
Потребно је преконтролисати сву спољашњу громобранску инсталацију
(прихватани систем, систем спусних проводника и систем уземљења), утврдити степен
оштећења и извести реконструкцију инсталације.
За потребе заштите објекта од атмоферских пражњења израдити пројекат
громобранске инсталације којим је потребно обухватити:
- Прихватни систем мрежа проводника, (материјал трака од нерђајућег челика
постављен на кров објекта и природне компоненте - метални олуци),
-

Спусне проводнике (материјал трака од нерђајућег челика постављање у фасадне
зидове)

-

Испитне спојеве у зиду (у типским кутијама са поклопцем, на 0,5м од коте
тротоара),

-

Земљоводе (траке од нерђајућег челика постављене у фасадни зид и терен, до
уземљивача),
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-

Систем уземљења (тракасти уземљивачи од нерђајућег челика постављени у
терен испод тротоара или појединачни уземљивачи у тротоару на месту испитних
спојева.

Пројекат израдити на основу увида у локацију објекта и суседне објекте,
постојећу громобранску инсталацију, а према важећим техничким прописима и
стандардима.
Декоративним осветљењем објекта предвидети осветљење свих фасада
слободностојећег објекта, имајући у виду њен доминантни визуелни приказ.
-

Решење конципирати тако да се композицијски истакне објекат као јединствена
целина, са посебно израженим масама и дефинисаним силуетама. Осим истицања
волумена акцентовати карактеристичне архитектонске фасадне елементе,
односно нагласити раслојавање фасада. Игром планова истаћи волумен објекта и
у том контексту, издвојити улазну зону.

-

Сва светлосна тела која се постављају на објекат треба да буду сведених
димензија, савременог дизајна, изведена у тону фасадне позадине, а на местима
која их не чине агресивним, у дневним условима.

-

Дати услови су променљиви у зависности од резултата светлотехничких проба,
које је неопходно вршити на објекту, како би се проверио начин и квалитет
осветљености.

-

Све фасадне површине осветлити изворима исте температуре боја (топло бела).
Искључује се употреба светлосних тела са колоритним спектром.

-

Идејним решењем дати концепт декоративног осветљења фасаде, који мора бити
потврђен од инвеститора/наручиоца. Идејни пројекат урадити према потврђеном
Идејном решењу.

Пројекат мора бити израђен у свему према Правилнику о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, исправка „Сл. лист
СРЈ“ 28/95), као и у складу са осталим важећим техничким нормативима, прописима и
правилима струке.
СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Цео предметни простор објекта потребно је покрити системом аутоматске дојаве
пожара. Овај захтев произлази из значаја објекта и вредности његовог садржаја.
Израчунавањем пожарног ризика потврдити ову потребу.
Пројектовати систем аутоматске дојаве и гашење пожара који треба да омогући
откривање настанка пожара у његовој раној фази развоја, благовремено обавештавање
запослених и дежурних лица о његовом настанку, као и активирање аутоматског система
за гашење, како би се пожар угасио.
Спринклер систем аутоматског гашења пожара изложбеног простора
За све просторе у којима могу да се нађу вредности чији губитак би био велика
штета, а деловање водом на месту избијања пожара не може довести до уништења
вредности које нису захваћене пожаром предвидети аутоматско гашење водом. Систем
који одговара овом простору је преакциони спринклер систем са воденом маглом. Овај
систем изабран је због следећих карактеристика:
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-

гаси искључиво површину која је захваћена пожаром.

-

избегава се квашење осталог неугроженог простора.

-

штета настала због воде смањује се на минимум.

спринклер систем пожар детектује тако што ампула са лакоекспандирајућом
течношћу прска на предефинисаној температури па не постоји могућност лажног аларма
због прашине, водене паре или лошег руковања.
једина опасност од непотребног активирања спринклер система произлази из
евентуалног механичког разбијања спринклер млазнице што се предупређује избором
преакционог спринклера.
овај систем је у спрези са системом аутоматске дојаве пожара и у случају
механичког разбијања ампуле, до испуштања воде неће доћи док појава пожара не буде
потврђена од неког аутоматског јављача пожара у истом простору.
водена магла обезбеђује да штете од исцуреле воде готово и не постоје, с обзиром
на врло малу количину воде која се користи
обавезно применти високопритисну водену маглу (притисак око 140bar), да би се
штете од воде елиминисале.
Систем пројектовати у свему према српском стандарду SRPS EN 14972.
Спајање цевовода пројектовати у складу са стандардом. Обезбедити посебан
цевовод за тестирање система, без активирања спринклер вентила. Воду која се користи
приликом пробе система по могућству враћати у систем (уколико постоји базен).
Пројектовати уређаје који шаљу сигнале о активирању система (индикатор
протока и контактни пресостат).
Систем аутоматског гашење депоа и архива
Простор депоа и архива у којима се налазе вредности које ни на који начин не
смеју да дођу у додир са водом гасити системо за гашење гасом.
С обзиром на величину простора и вредност садржаја, бира се средство за гашење
пожара NOVEC 1230. Ово средство је на собној температури и притиску у течном стању,
а приликом гашења испушта се кроз млазнице у виду гаса у штићени простор.
Специјално је дизајнирано за архиве, рачунске центре и депое вредних садржаја. У
потпуности је непроводљиво и не оштећује папир, тканину, електронику или сл. Након
испуштања у простор брзо испарава из њега без остављања трагова. Потпуно је
нешкодљиво за људе и еколошки подобно.
Сваки депо би имао свој спремник (на притиску од 25bar) и потребан цевовод са
млазницама. Активирање би се вршило након проверене детекције пожара од стране два
детектора у штићеном простору. Звучна и светлосна сигнализација се укључује одређено
време пре активирања и има улогу упозорења присутним да напусте простор.
С обзиром на осетљивост садржаја депоа обавезно треба применити систем на 25
bara а не на 42 bara. На овај начин ће се спречити оштећења штићене материје. У
просторима са ломљивим садржајем и стакленим витринама, предвидети надпритисне
клапне ради додатне сигурности.
У свим просторима који се штите у складу са стандардима предвидети хаваријску
вентилацију. Систем пројектовати тако да се приликом извлачења гаса са продуктима
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сагоревања омогући улазак свежег ваздуха ради спречавања појаве великог под притиска
у простору.
Пројектовати двосмерне растеретне клапне у случају да се укаже прорачунска
потреба за тим.
Пројектовати обавезно испитивање просторије на заптивеност.
Аутоматска дојава пожара и управљање аутоматским гашењем
За цео простор треба предвидети систем аутоматске дојаве пожара. Систем треба
да је модеран, аутоадресибилан, са изолаторима у сваком детектору. На овај начин се
омогућава детекција пожара у његовој најранијој фази и прецизна локализација његове
појаве. Аутоматским детекторима дима или топлоте треба покрити све просторе.
Централни уређај поставити на стално поседнуто место. Осим аутоматских детектора
предвидети и ручне јављаче пожара. Довољан број сирена треба да омогући присутним
лицима ефикасно обавештавање о појави пожара. Број сирена одредити на основу
минималне потребне озвучености у складу са CEN TS 54/14.
За просторе где може да се очекује тињајући пожар или самозагревање, као и за
просторе са садржајем изузетно велике вредности предвидети аспирационе детекторе
који раде у класи А осетљивости, да би се појава дима детектовла у најранијој фази. Ове
детекторе предвидети и у просторима где су материјали сложени на регалима и полицама
и тачкасти детектори на плафону не би довољно рано реаговали.
За просторе где због услова коришћења, изгледа и завршне обраде плафона није
могуће поставити кабловску инсталацију треба користити радио-линкед опрему.
Систем треба да омогући искључење вентилационих система, затварање ПП
клапни и спуштање лифтова у приземље у случају појаве пожара. Такође његов рад треба
синхронизовати са радом система контроле приступа.
Предвидети софтвер за надзор система са графичким приказом на рачунару.
Управљање системима аутоматског гашења
Овај систем игра одлучујућу улогу код управљања системима аутоматског
гашења. Као део система треба предвидети одговрајући број подцентрала за управљање
системима аутоматског гашење. Ове подцентрале примају сигнале од адресибилне
централе и њених детектора и на основу тих информација активирају гашења (отварају
вентиле) у угроженом простору. На њих прикључени ручни јављачи омогућавају ручно
активрање ових система или пак њихово блокирање. Оне такође прихватају информације
о количинама средства у спремницима, као и информације о извршеном активирању.
Примењени систем двојављачке зависности, који омогућава активирање система
тек по аларму два јављача, омогућава поуздано активрање система без лажних аларма.
У случају примене вишесекторског система, који може бити комплексан за
управљање применити одговрајућу модуларну центалу за управљање оваквим
системима, а одустати од конвенционалних подцентрала. Предвидети одговрајући број
модула за управљање пилот боцама и секторским вентилима.
Сва пројектована опрема мора да задовољава одговарајуће стандарде. Стандарде
и ниво потребних сертификата навести у пројектној документацији. Пројектну
документацију треба припремити за предају на ЦЕОП, оверену од стране лиценцираног
пројектанта. Документација мора бити урађена у складу са Законом о планирању и
изградњи,важећим прописима и стандардима.
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ГРЕЈАЊЕ, КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА ОБЈЕКТА
Потребно је пројектовати следеће термотехничке инсталације:
-

реконструкција инсталација централног грејања са прикључком на гас,

-

климатизацију,

-

вентилацију,

-

кoд избора опреме и материјала водити рачуна да се обезбеди максимални
квалитет и поузданост,

-

унутрашње јединице не смеју својим радом, односно количином буке коју
емитују, ометати рад корисника и запослених.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У објекту је потребно предвидети следеће хидротехничке инсталације:
-

водоводну мрежу,

-

мрежу фекалне канализације,

-

кишну канализацију са дренажним системом,

-

хидрантску мрежу.

Инсталацију водовода у објекту пројектовати од водоводних полипропиленских
цеви и фитинга са одговарајућом изолацијом у негрејаном простору, а цеви положене у
земљи од тврдог полиетилена. Минималан радни притисак у мрежи обезбедити помоћу
уређаја за повишење притиска.
Снабдевање потрошача топлом водом предвидети локално електричним
бојилерима.
Комплетну инсталацију фекалне канализације положену у земљи (ван објекта и
испод плоче приземља) предвидети од пластичних канализационих цеви и фазонских
комада од ПВЦ-а, а канализациони развод у објекту од ППР-а.
Објекат прикључити на уличну фекалну канализацију. Фекалном канализацијом
прикупити све отпадне воде из мокрих чворова и системом хоризонтала и вертикала
спровести до главног хоризонталног канализационог развода и гравитационо одвести из
објекта.
У поду санитарних чворова предвидети пластичне подне сливнике са затварачем
неугодних мириса (са или без воде) са хромираним решеткама.
Све канализационе вертикале се завршавају на крову вентилационим главама од
поцинкованог лима. На свим критичним местима, на вертикалама и хоризонталама,
предвидети ревизије.
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Одводњавање кровних површина предвидети у складу са архитектонско
грађевинским пројектом, али тако, да се вода са крова преко олучних вертикала излива у
кишну канализацију.
Санитарна опрема и прибор треба да буду прве класе, боје и облика према
архитектонским захтевима. Батерије предвидети једноручне, са керамичким језгрима.
WС шоље предвидети са ниским или високим испирачима. У санитарним блоковима
предвидети подне сливнике.
Приликом израде Идејног решења могуће је приложити варијантна решења са
техничким и економским анализама.
Све инсталације пројектовати са прикључком на постојећу водоводну и
канализациону мрежу, према условима условима јавних комуналних предузећа.
ПУТНИЧКИ ЛИФТ
Пројектом планирати уградњу два путничка лифта. Лифтове поставити на
местима која су у функционалном смислу најпогоднија, а све уз сагласност Инвеститора.
Лифтови морају у вертикалном смислу повезивати све етаже зграде. Пројекат урадити у
свему према важећим стандардима и прописима.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
Техничку документацију радити на основу Пројектног задатка, у складу са
захтевима из Конкурсне документације и свим важећим законима, подзаконским актима,
техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла.
У складу са подзаконским актима, техничкoм документацијом предвидети мере
којима се обезбеђује да се у оквиру интервенција на постојећем објекту оствари да
објекат, у целини, односно у сваком посебном делу на коме се врши интервенција, буде
погодан за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе,
задовољи следеће основне захтеве: носивост и стабилност; заштита од пожара; хигијена,
здравље и животна средина; безбедност и приступачност приликом употребе.
Прикупљање неопходних решења о условима за пројектовање од стране
надлежних комуналних предузећа или органа управе, обавеза је пројектанта. Наручилац
ће пружити сву неопходну логистику и консултантску помоћ поменутим процесима. Све
трошкове прибављања услова и сагласности сноси Инвеститор.
-

Наручилац ће пројектанту на располагање ставити следећу документацију:
копију плана катастарске парцеле,
доказ о праву својине – лист непокретности.

Наручилац задржава право примедбе и сугестије на поједина пројектна решења,
комплетност и ниво разраде пројеката, а пројектант се обавезује да поступи по свим
примедбама Наручиоца. За сва одступања од заданих параметара и елемената неопходна
је писана сагласност Наручиоца.
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Током израде пројекта, пројектант је обавезан да активно сарађује са
представником Наручиоца, да извештава и упознаје инвеститора о напретку израде
пројеката и пројектом предвиђеним решењима.
САДРЖАЈ И НИВО ОБРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предвиђају се следећи делови пројекта:
1.
КОНСТРУКЦИЈА
Пројектом обезбедити носивост и стабилност свих елемената конструкције објекта као
и свих елемената на које утичу пројектом предвиђени радови. Испитати стање елемената
кровне конструкције. Пројектовати нову конструкцију путничких лифтова.
2.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Електроенергетске инсталације треба да испрате измене у објекту настале као последица
осталих предвиђених радова. Када је у питању реконструкција и адаптација, пројектом
је потребно предвидети задовољење специфичних потреба у оквиру нове организације
простора, као и решење расвете изложбених простора, односно декоративно осветљење
фасада.
2.1. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Пројектом обухватити контролу, вођења и уземљења постојеће инсталације и
реконструкцију исте у складу са законском регулативом.
2.2. ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ФАСАДА
Пројектом обезбедити акцентовање композиционог решење фасаде са
осветљењем наглашених декоративних елемената.
Остали делови техничке документације настали као потреба за измештањем
инсталација или из других разлога евентуално неопходни за извршење предметне
услуге у целости.
Графичка документација треба да садржи цртеже на којима су упоредно
приказане промене на постојећем објекту и новопројектовано стање. Пројектима
је неопходно приказати све евентуалне интервенције на постојећим
инсталацијама.
3.
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Пројектима предвидети напред наведене интервенције на климатизацији и вентилацији
објекта.
4.
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Пројектом приказати развод водоводне и канализационе мреже у објекту, опрему
санитарних просторија и систем кишне канализације.

5.

ПУТНИЧКИ ЛИФТ

И остали делови техничке документације настали као потреба за измештањем
инсталација или из других разлога евентуално неопходни за извршење предметне услуге
у целости.
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___________________________________________________________________________
Графичка документација треба да садржи цртеже на којима су упоредно
приказане промене на постојећем објекту и новопројектовано стање. Пројектима је
неопходно приказати све евентуалне интервенције на постојећим инсталацијама.
А.

Б.
В.

Идејно решење (ИДР)
Идејним решењем у погодној размери потребно је обухватити приказ свих
предвиђених интервенција са варијантним предлозима за делове и орјентационим
предрачуном предвиђених радова разложеним на ниво који омогућава
инвеститорско сагледавање предложених варијанти и доношење одлуке о
усвајању предложеног решења.
На урађено Идејно решење неопходно је прибавити сагласност Инвеститора/
Наручиоца Након усвајања решења – предложене варијанте, може се приступити
даљој изради техничке документације. Идејно решење треба да обухвати све
прилоге и треба да буде урађено на нивоу потребном за добијање локацијских
услова.
Идејни пројекат (ИДП)
Идејни пројекат треба израдити са свим деловима и елаборатима неопходним за
добијање Решења о одобрењу за извођење радова.
Пројекат за извођење (ПЗИ)
Пројекат за извођење треба да садржи све детаље и прорачуне потребне за
извођење предвиђених радова. Пројекат за извођење урадити у складу са
Локацијским условима и Идејним пројектом.

Приликом израде техничке документације, у истој није дозвољено позивање на
техничке спецификације или стандарде који означавају добра, услуге или радове
одређеног произвођача и сл., осим уколико није могуће на други начин описати
карактеристике добара, услуга или радова, у ком случају навођење робног знака, патента,
типа, произвођача и сл. мора бити праћено речима „или одговарајуће“.
Техничку документацију потребно је израдити у складу са Законом о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/01-ОУС, 24/11, 121/12, 42/13ОУС, 50/13-ОУС, 98/13-ОУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), другим
позитивноправним прописима који регулишу област из које је предмет пројекта
подзаконским актима, усвојеним стандардима, техничким прописима и правилима
струке.
Техничка документација израђује се у складу са Законом о културним добрима
(„Сл. гласник РС’’, бр. 71/94, 52/11, 99/11), под условима и уз сагласност надлежног
завода за заштиту споменика културе.
Сви пројекти морају бити усаглашени са свим осталим деловима техничке
документације. Садржај документације и ниво обраде у свему према постојећим
прописима и правилницима, стручним препорукама и др. за ову врсту документације и
у складу са овом Конкурсном документацијом.
Услуга израде техничке документације подразумева и техничку подршку:
Давање стручних мишљења, савета и предлога у вези са активностима Наручиоца у
процесу реализације израђене техничке документације.
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Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде
приступачности за особе са инвалидитетом.
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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
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.бр
1.

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

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

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

4

5.

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 (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН):
5.1. Важећа лиценца P090A1, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
5.2. Овлашење за израду главног пројекта заштите од пожара (Лиценца А),
издато од Министарства унутрашњих послова
5.3. Овлашћење за обављање послова пројектовања стабилних система за
гашење пожара (Лиценца Б1), издато од Министарства унутрашњих
послова
5.4. Овлашћење за обављање послова пројектовања стабилних система за
дојаву пожара (Лиценца Б2), издато од Министарства унутрашњих
послова
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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.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
- да је понуђач у пословној 2018. и
2019. години остварио укупан
приход који је минимум
двоструко већи од вредности
понуде, без урачунатог ПДВ-а.
- да понуђач у пословној 2018. и
2019. години није пословао са
губитком
- да понуђач у последњих годину
дана, рачунајући од дана
објављивања позива за
подношење понуда, није био у
блокади
Уколико понуду подноси група
понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора посебно да
испуњава додатни услов у
погледу финансијског
капацитета под алинејама 2. и
3.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- Да понуђач у периоду 2018. и
2019. године има урађена
најмање 3 пројеката (ИДП или
ПЗИ) за
реконструкцију или
адаптацију и санацију или
рестаурацију
непокретног
културног добра (споменици
културе или просторно културно-

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
- Извештај о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН Агенције за
привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и
података о бонитету правних
лица и предузетника, који
садржи сажети биланс стања и
успеха, показатеље за оцену
бонитета за 2018. и 2019. годину,
као и податке о данима
неликвидности. Уколико
достављени Извештај БОН-ЈН,
не садржи податке о данима
неликвидности, понуђач је
дужан да достави Потврду
Народне банке Србије да
понуђач у задњих годину дана,
рачунајући од дана
објављивавња јавне набавке,
није био неликвидан, Потврда
пословне банке о оствареном
укупном промету на пословном
рачуну.
- За пословну 2019. годину
прихватљиво је доставити билан
стања и биланс успеха или
закључни лист на дан
31.12.2019. године потписан и
оверен од стране одговорног
лица понуђача
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- Потврде/референце (Образац 8).
За сваку референцу потребно је
доставити потврду референтног
наручиоца.
-

Потврде/референце (Образац 9).
За сваку референцу потребно је
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историјска целина или знаменито
место) који су у складу са
Законом о културним добрима
(„Сл. гласник РС“, бр. 71/94,
52/11 – др. Закони и 99/11 – др.
закон), утврђени за непокретна
културна добра или непокретна
културна добра од изузетног
значаја или непокретна културна
добра од великог значаја, односно
која су као таква уписана у
Регистар културних добара, који
морају да имају све фазе
(архитектонско-грађевински
пројекат и пројекте инсталација);
-

-

доставити потврду референтног
наручиоца.
-

Фотокопије сертификата издатих
од стране тела које је
акредитовано од
Акредитационог тела Србије,
ISO 9001:2015

Да је понуђач у периоду 2018. и
2019. године израдио минимум 3
пројекта заштите од пожара
(пројекат за извођење стабилних
система за дојаву, пројекат за
извођење стабилних система за
гашење пожара и главни пројекат
заштите од пожара ) од којих је
минимум 1 објекат непокретно
културно добро (споменик
културе или просторно културноисторијска целина или
знаменито место), који су у
складу са Законом о културним
добрима (Сл. гласник РС бр.
71/94, 52/11 – др. Закони и 99/11
– др. закон), утврђени за
непокретно културно добро или
непокретно културно добро од
изузетног значаја или
непокретно културно добро од
великог значаја, односно које је
као такво уписано у Регистар
културних добара

Да понуђач послује у складу са
стандардима који се односе на
целу организацију, који
покривају област
пројектовање, уградња, надзор
над грађењем, сервисирање и
контролисање система и опреме
заштите од пожара, сигнално комуникационих система и
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система обезбеђења-техничке
заштите, као и да поседује
сертификате издате од стране
акредитованог тела, и то:
- ISO 9001: 2015
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
-

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у тренутку подношења
понуде има запослена или на други
начин ангажована лица, у складу са
важећим законксим прописима. (уговор
о ПП пословима):
- Најмање 2 (два) дипломирана
инжењера
архитектуре
са
важећом лиценцом одговорног
пројектанта бр. 300 или 301 који
морају имати положени стручни
испит за рад у делатности
заштите културних добара
- Најмање 1 (једног) дипломираног
грађевинског
инжењера
са
важећом лиценцом одговорног
пројектанта бр. 310 или 311
- Најмање 1 (једног) одговорног
пројектанта геодетских пројеката
са важећом лиценцом бр. 372 или
одговорног извођача геодетских
радова са важећом лиценцом бр.
471
- Најмање 1 (једног) дипломираног
машинског инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта
термотехничких
инсталација бр. 330
- Најмање 1 (једног) дипломираног
електро инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта за електроенергетске
инсталације бр. 350
- Најмање 2 (два) дипломирана
електроинжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта телекомуникационих
инсталација бр. 353
- Најмање 1 (једног) дипломираног
инжењера са важећом лиценцом
одговорног пројектанта бр. 314

-

-

-

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Фотокопије М образаца или
уговора о раду/ангажовању
Фотокопије важећих Лиценци са
потврдом ИКС да су исте важеће
Фотокопије потврде о
положеном стручном испиту
МУП РС противпожарне
заштите
Фотокопије важеће потврде о
положеном стручном испиту за
рад у делатности заштите
културних добара
Фотокопије вежеће потврде о
положеном стручном испиту за
координатора за безбедност и
здравље на раду у фази израде
пројекта

Напомена :
Једно лице високе стручне
спреме – инжењер може
поседовати више тражених
лиценци
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-

-

-

Најмање 1 (једног) дипломираног
инжењера са важећом лиценцом
одговорног
пројектанта
за
енергетску ефикасност бр. 381
Најмање 1 (једног) дипломираног
машинског инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта
транспортних
средстава бр. 333
Најмање 1 (једно) лице које
поседује уверење о положеном
испиту за координатора за
безбедност и здравље на раду у
фази израде пројекта из области
безбедности и здравља на раду

Осим наведених лиценци Инжењерске
коморе Србије стручни тим понуђача
(запослени или на други начин
ангажовани инжењери) мора да поседује
потврде о положеном стручном испиту
МУП РС противпожарне заштите, за
израду:
А – Главног пројекта заштите од пожара
- Најмање 1 (једног) дипломираног
електро инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта за електроенергетске
инсталације бр. 350
- Најмање 2 (два) дипломирана
електроинжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта телекомуникационих
инсталација бр. 353
Б1 – Главног пројекта стабилних
система за гашење пожара
- Најмање
1
(једног)
дипломираног
машинског
инжењера са важећом лиценцом
одговорног
пројектанта
термотехничких инсталација бр.
330
- Најмање 1 (једног) дипломираног
електро инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта за електроенергетске
инсталације бр. 350
- Најмање 2 (два) дипломирана
електроинжењера са важећом
лиценцом
одговорног
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пројектанта телекомуникационих
инсталација бр. 353
Б2 – Главних пројеката стабилних
система за дојаву пожара
- Најмање 1 (једног) дипломираног
електро инжењера са важећом
лиценцом
одговорног
пројектанта за електроенергетске
инсталације бр. 350
- Најмање 2 (два) дипломирана
електроинжењера са важећом
лиценцом одговорног
пројектанта
телекомуникационих
инсталација бр. 353
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
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(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Изјава понуђача 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Испуњеност додатних услова доказује се достављањем, уз понуду,
докумената наведених у табеларном приказу.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно, изузев додатних услова које морају да испуњавају
засебно, а који су дефинисани конкурсном документацијом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора
о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст.
1. тач.1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Уколико две или више понуда, код рангирања, имају исту најнижу понуђену цену, као
додатни критеријум за доделу уговора, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извршења услуга.
Уколико две или више понуда, код рангирања, имају исту најнижу понуђену цену и исти
рок избршења услуга као додатни критеријум за доделу уговора, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача за којег се на основу достављене документације утврди
да има већи број пројектованих објеката.
У ситуацији када постоје две или више понуда у којима буду понуђене исте цене, исти
рок извршења и које имају исти број пројектованих објеката односно када постоје једнаке
понуде и након додатних критеријума, у циљу задовољења начела економичности и
ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству
овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Израда
пројектне документације за реконструкцију главног објекта Архива Југославије,
ЈНОП број 5/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ услуга –
Израда пројектне документације за реконструкцију главног објекта Архива
Југославије, ЈНОП број 5/2020

Поз.
1
1.

Опис позиције/Врста техничке
документације
2

Количина
3
1

5.

Геодетско снимање и израда КТП-а
Детаљно снимање објекта и израда
техничке документације постојећег
стања (архитектура, конструкција,
водовод и канализација, хидрантска
мрежа
електроенергетске
инсталације, телекомуникационе и
сигналне инсталације, дојава пожара,
машинске инсталације )
Идејно решење - ИДР (главна свеска и пројекат
архитектуре са приказом неопходних капацитета
за исходовање локацијских услова)
Идејни пројекат - ИДП ( главна свеска,
пројекат архитектуре, пројекат конструкције,
пројекат хидротехничких инсталација, пројекат
електроенергетских
инсталација,
пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација,
пројекат
стабилног
система
аутоматске
детекције и дојаве пожара, пројекат стабилног
система аутоматског гашења пожара, пројекат
машинских инсталација-грејање, климатизација
и вентилација, пројекат путничког лифта)
Елаборат заштите од пожара

6.

Елаборат енергетске ефикасности

1

7.

1

9.

Елаборат о геотехничким условима изградње
Пројекат за извођење - ПЗИ (главна свеска,
пројекат архитектуре, пројекат конструкције,
пројекат хидротехничких инсталација, пројекат
електроенергетских
инсталација,
пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација,
пројекат
стабилног
система
аутоматске
детекције и дојаве пожара, пројекат стабилног
система аутоматског гашења пожара, пројекат
машинских инсталација-грејање, климатизација
и вентилација, пројекат путничког лифта)
Главни пројекат заштите од пожара

10.

План превентивних мера

1

2.

3.

4.

8.

Цена
без ПДВ-а
4

1
1

1
1

1
1
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УКУПНО ЦЕНА (1-10) У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:

ПДВ у % (стопа ПДВ-а) _________________ %
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом ________________
У цену су урачунати рад, путни трошкови, дневнице стручног особља и опреме, као и
сви трошкови извршиоца (сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).

Рок плаћања

У року од ____ дана од предаје рачуна за сваку
појединачну фазу техничке документације
посебно, наведене у опису предмета набавке

Рок важења понуде

______ од дана отварања понуда

Рак за реализацију услуге

______ (најдуже до 180 календарских дана од дана
пријема писменог налога Наручиоца и предаје
документације неопходне за реализацију предмета
јавне набавке)

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве
наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови и захтеви
у целини представљају саставни део уговора.

Датум

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 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Образас структуре цене је саставни део Обрасца понуде и попуњава се на следећи начин:
 У колону 4: Понуђач уписује цену без ПДВ-а за сваку врсту техничке
документације (1-10) по ставкама (за сваку ставку посебно);
 Укупно цена без ПДВ-а је збир свих цена исказаних по ставкама (1-10) – (збир
колоне 4)
 Посебна табела: понуђач уписује: рок плаћања, рок важења понуде, рок за
реализацију услуге.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈНОП бр 5/2020 30/50

(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.ЗЈН,
понуђач
___________________________________________________________________________
__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – Израда пројектне документације за реконструкцију
главног објекта Архива Југославије, ЈНОП број 5/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
СА ПРИЛОГОМ УГОВОРА
УГОВОР
о извршењу услуга
закључен између уговорних страна:
1. АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД, ул. Васе Пелагића 33 у Београду,
матични број: 07030673, шифра делатности: 91.01, ПИБ: 101288268, рачун
код: Управa за трезор, број рачуна: 840-1620-21, који заступа директор др
Милан Терзић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ________________________________________________ из _______________, ул.
____________________________________, матични број: _______________,
шифра делатности: ______, ПИБ ______________, обвезник ПДВ-а: ___, рачун
код: _________________________, број рачуна: ____________________, које
заступа ________________________________________ (у даљем тексту:
Извршилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је Израда пројектне документације за реконструкцију главног
објекта Архива Југославије. Овако дефинисан предмет уговора обухвата:
а. Геодетско снимање и израда КТП-а,
б. Детаљно снимање објекта и израда техничке документације постојећег стања
(архитектура, конструкција, водовод и канализација, хидрантска мрежа
електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, дојава
пожара, машинске инсталације ) ,
в. Идејно решење - ИДР (главна свеска и пројекат архитектуре са приказом неопходних
капацитета за исходовање локацијских услова),
г. Идејни пројекат - ИДП ( главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат конструкције,
пројекат хидротехничких инсталација, пројекат електроенергетских инсталација,
пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат стабилног система
аутоматске детекције и дојаве пожара, пројекат стабилног система аутоматског гашења
пожара, пројекат машинских инсталација-грејање, климатизација и вентилација,
пројекат путничког лифта),
д. Елаборат заштите од пожара,
ђ. Елаборат енергетске ефикасности
е. Елаборат о геотехничким условима изградње
ж. Пројекат за извођење - ПЗИ (главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат
конструкције, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат електроенергетских
инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат стабилног
система аутоматске детекције и дојаве пожара, пројекат стабилног система аутоматског
гашења пожара, пројекат машинских инсталација-грејање, климатизација и вентилација,
пројекат путничког лифта)
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з. Главни пројекат заштите од пожара
и. План превентивних мера
Саставни део овог уговора је понуда Извршиоца, број: ________________ од
_______________2020. године, код Наручиоца заведена под бројем _____________ од
_________ 2020. године, на основу које је Извршиоцу додељен уговор у поступку јавне
набавке ЈНОП бр. 5/2020 и која чини саставни део овог Уговора.
Предметне услуге извршаваће се по потписивању овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 2.
Извршилац је дужан да услуге изводи стручно и квалитетно, у складу са Законским
прописима дефинисаним конкурсном документацијом као и другим важећим прописима,
стандардима и техничким нормативима, који се односе на услуге које су предмет овог
Уговора.
Извршилац је дужан да при извршењу услуга обрати посебну пажњу на значај и статус
предметног објекта Наручиоца.
Члан 3.
Уговорачи су сагласни да је Извршилац до дана потписивања овог уговора упознат са
условима извршења услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност
нормалног извршења услуга на објекту, да је извршио детаљан увид и преглед у
постојеће стање и досадашње изведене радове на објекту и да је наведене услове
прихватио такве какви јесу, те из тих разлога не може тражити било какве промене
одредби овог уговора.
Члан 4.
Извршилац нема право да мења усвојену техничку документацију, нити може, без
претходне писане сагласности Наручиоца да одступа од исте.
Члан 5.
Извршилац није овлашћен да предметне услуге или неке од њих уступи другом
извршиоцу, односно да ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених
обавеза, а да истог/е није навео у понуди из члана 1. овог Уговора, у складу са чл. 80.
став 14. ЗЈН.
Члан 6.
Извршилац је дужан да у складу са позитивноправним прописима, актима Наручиоца и
нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у
циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и
имовине, саобраћаја, суседних објеката и околине, као и мере заштите од пожара.
Извршилац се обавезује, да по позиву Наручиоца, изврши све евентуалне измене,
допуне, корекције и сл. техничке документације коју је израдио, о свом трошку, у року
који одреди Наручилац.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да одреди лице одговорно за организацују рада и комуникацију
са Наручиоцем, у току извршења овог уговора и да о томе у писменој форми без одлагања
обавести Наручиоца.
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Члан 8.
Извршилац је дужан да у току извршења услуге која је предмет овог уговора обавести
Наручиоца о свим околностима које је знао или морао знати, а које могу бити од значаја
за извршење уговорене услуге. У супротном, уколико се, у току експлоатације/реализације
израђене техничке документације, установе недостаци а који су последица грешке или
погрешне процене Извршиоца, Извршилац је одговоран за штету коју би Наручилац у том
случају претрпео.
Члан 9.
Извршилац се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим
уговором неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да
их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог
уговора, уз претходну сагласности Наручиоца.
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извршилац дужан да
саопшти у складу са позитивноправним прописима.
У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности
Наручиоца, Извршилац је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају
да је Наручилац том приликом претрпео штету, Извршилац је дужан да је накнади.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује:
1. да Извршиоцу омогући извршење уговорних обавеза,
2. да у примереном року решава све захтеве Извршиоца и доставља му одговоре
у писаној форми,
3. да у примереном року обезбеди евентуална документа која су неопходна за
извршење уговорних обавеза,
4. да благовремено решава, евентуалне захтеве за продужење рока извршења
услуга,
5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу за извршене услуге на основу
исправно испостављених рачуна,
6. да именује Комисију за примопредају документације.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу благовремено преда, односно омогући увид у
техничку и другу документацију којом располаже, као и да му обезбеди несметани
приступ објектима и опреми, уколико је то неопходну за вршење уговорене услуге, за све
време трајања овог уговора.
Члан 12.
Наручилац се обавезује да одреди лице да у име Наручиоца врши усмене консултације
са Извршиоцем у току извршења овог уговора, и да издати рачун Извршиоца парафира,
чиме потврђује да је услуга која је предмет овог уговора извршена под уговореним
условима, у уговореном року и на уговорени начин.
ЦЕНА
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Члан 13.
Укупна уговорена цена за услуге из члана 1. овог Уговора износи
_________________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________
динара са ПДВ-ом.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 14.
Плаћање се врши по предаји рачуна за сваку појединачну фазу техничке документације
посебно.
Наручилац се обавезује да износ сваке појединачне фазе наведене у опису предмета
набавке из прихваћене понуде понуђача плати Извршиоцу на рачун број:
__________________________, који се води код _______________________________, у
року од ___ дана од предаје рачуна.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 15.
Извршилац је дужан да достави:


Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама
безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока
извршења услуга.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.



Полису осигурања од одговорности за штету приликом пружања
професионалних услуга коју може имати друга страна, односно треће лице чији
је лимит полисе по осигураном случају минимум 50.000,00 еура са роком који је
минимум 30 дана дужи од истека рока извршење услуга.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност полисе осигурања мора да се продужи. Уколико Извршилац осбије да
продужи полису осигурања Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла.

РОК ИЗВРШЕЊА
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Члан 16.
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши најдуже у року од
_____ календарских дана од дана пријема писменог налога Наручиоца и предаје
документације неопходне за реализацију предмета јавне набавке.
Извршилац се обавезује да уговорену услугу врши ажурно и квалитетно са довољним
бројем стручних непосредних извршилаца, у свему у складу са Законом о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/01-ОУС, 24/11, 121/12, 42/13ОУС, 50/13-ОУС, 98/13-ОУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), другим
позитивноправни прописима нормативима и стандардима чија је употреба обавезна,
актима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке,
професионално и савесно, а нарочито:
1. да проверава правилност техничких решења и тачност рачунских радњи;
2. да води рачуна о техничкој опремљености документације у погледу захтева
органа и организација које издају грађевинске и друге неопходне дозволе,
одобрења и сагласности;
3. да поступа по упутствима, налозима и примедбама Наручиоца и органа и
организација који дају дозволе, одобрења и сагласности у поступку
експлоатације документације коју је израдио;
4. да на писмени захтев Наручиоца врши измене и допуне документације коју је
израдио, без накнаде.
Рок из става 1. овог члана обухвата и време потребно за преглед документације од стране
овлашћених представника Наручиоца и отклањање примедби.
Члан 17.
Извршилац има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
1. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (догађаји
природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл; војна дејства до којих
је дошло у току извршења уговора или мере државних органа;
2. због непоступања надлежних државних органа Републике Србије у законским
роковима, а који су неопходни за извршење уговорних обавеза;
3. због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца.
Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извршилац је дужан да упути Наручиоцу,
Захтев за продужење рока за извршење услуге који Извршилац подноси Наручиоцу у
писменој форми, у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за наступање околности из става
1. овог члана.
Уколико Извођач упути Наручиоцу предлог за продужење рока, након истека рока из
претходног става, такав предлог се неће разматрати.
Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора, а
након што Наручилац донесе Одлуку о измени уговора.

Извршилац нема право на продужење рока у следећим случајевима:
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1. ако западне у доцњу са извршењем услуга, због ванредних околности које су
настале у време када је био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време
закључења овог уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 18.
Ако Извршилац не изврши уговорене услуге у уговореном року својом кривицом,
обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5 процената од укупне
вредности Уговора, за сваки дан закашњења, а не више од 10%.
Уколико кривицом Извршиоца уговорене услуге не буду извршене у року, а Наручилац
због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има
право да од Извршиоца, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази
висину уговорне казне.
Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ
штете се утврђује у судском поступку.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 19.
Извршилац је дужан да након коначног завршетка израде техничке документације или
након завршетка поједине фазе техничке документације писмено обавести наручиоца о
завршетку израде са именованим представником/цима Извршиоца.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема писменог обавештења од стране
Извршиоца о завршетку израде техничке документације или завршетку поједине фазе
техничке документације, обавести Извршиоца о датуму и месту комисијске
примопредаје документације, а која не може бити дужа од 5 дана од дана упућивања
обавештења Извршиоцу.
Саставни део комисијске примопредаје документације чини Записник.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Члан 21.
Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Члан 22.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу и производи правно дејство даном закључења, с тим да се
даном закључења сматра датум када је овај Уговор заведен код Наручиоца.
Члан 24.
Сва плаћања према Извршиоцу вршиће Наручилац по испостављеним рачунима.
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора,
решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити
надлежан Привредни суд у Београду.
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се
применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о културним добрима и
други позитивни прописи који уређују ову област.
Члан 26.
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих по 3 примерка задржава свака
уговорна страна.

За НАРУЧИОЦА
_____________________________

За ИЗВОЂАЧА
__________________________

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
је сагласан са одредбама Модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, могу се определити да Модел уговора
потписују и оверавају печатом, сви понуђачи из групе понуђача или један понуђачу име
групе, који мора бити одређен Споразумом понуђача из групе понуђача, из чл. 81. ст. 4.
Закона.
- Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
- Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Београд, Васе Пелагића 33, у Београду,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију главног објекта Архива Југославије, ЈНОП бр. 5/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 19.3.2020. године,до 10,00 часова, а јавно отварање благовремено
примљених понуда обавиће се истог дана, са почетком у 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију главног објекта Архива Југославије, ЈНОП бр. 5/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понудеза јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију главног објекта Архива Југославије, ЈНОП бр. 5/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију главног објекта Архива Југославије, ЈНОП бр. 5/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације
за реконструкцију главног објекта Архива Југославије - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1 у поглављуV) 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)ЗЈН
и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање:
- плаћање за извршене услуге ће се извршавати по предаји рачуна за сваку појединачну
фазу техничке документације посебно
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Нема
9.3.Захтев у погледу рока извршења услуга
Рок извршења је максимално 180 календарских дана.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност,са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Цене наведене у спецификацији са обрасцем понудесу фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
 Меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан, да уз понуду, на име
средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, са картоном
депонованих потписа, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 5% од понуђене цене, без ПДВ-а, са
роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“ на име гаранције за озбиљност понуде. Наручилац
ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач
којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и
оверено, сагласно Закону регулише ову област.


оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за
добро извршење посла у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.
са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока извршење услуга.



Изјаву којом потврђује да ће приликом потписивања уговора доставити
полису осигурања од одговорности за штету приликом пружања
професионалних услуга коју може имати друга страна, односно треће лице
чији је лимит полисе по осигураном случају минимум 50.000,00 еура са
роком који је минимум 30 дана дужи од истека рока извршење услуга.

Изабрани понуђач је дужан да достави:




Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку закључења уговора, наручиоцу достави банкарску
гаранцију, која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је
30 дана дужи од уговореног рока извршења услуга. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Поплиса осигурања - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења
уговора, наручиоцу достави полису осигурања од одговорности за штету
приликом пружања професионалних услуга коју може имати друга страна,
односно треће лице чији је лимит полисе по осигураном случају минимум
50.000,00 еура са роком који је минимум 30 дана дужи од истека рока извршење
услуга.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Наручилац поседује комплетну техничку документацију у коју заинтересовани понуђачи
могу да изврше увид код наручиоца, уз присуство представника Наручиоца.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца и путем
електронске поште на e-mail 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.
Наручилацће 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, ЈНОП бр 5/2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧАСА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: jelena.v@arhivyu.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико 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 набавкии на својој интернет
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 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
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набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши –120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Архив Југославије, Београд, Васе Пелагића 33 у Београду, јавна набавка
ЈНОП број 5/2020;
(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
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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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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VIII ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Увези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.________________________________________________________________.[на
вести назив понуђача ] у поступку јавне набавке ЈНОП 5/2020 – услуга – Израда
пројектне документације за реконструкцију главног објекта Архива Југославије,
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум __________________

М.П

Понуђач

__________________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаваморабитипотписанаод
стране овлашћеноглицасваког понуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом.
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(ОБРАЗАЦ 8)
Потврда/Референца
НАЗИВ КОРСНИКА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу
ПОТВРДУ
којом потврђује да је ________________________________________________
(уписати назив понуђача)
За корисника/наручиоца ____________________________________________, у периоду
2018. и/или 2019. године израдио пројекат (ИДП или ПЗИ), за реконструкцију или
адаптацију и санацију или рестаурацију, непокретног културног добра
_____________________________________________ (навести непокретно културно
добро) који има све фазе односно, архитектонско-грађевински пројекат и пројекте
инсталација,
И то:
- по уговору бр. _______ од ____ ______, у периоду од___________до ___________;
предмет уговора _____________________________________________________
Потврда се издаје на захтев ________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 5/2020 - Израда пројектне документације
за реконструкцију главног објекта Архива Југославије и у другу сврху се не може
употребити.

Место и датум:

М.П.

Oвлашћено лице
корисника/наручиоца

Напомена: у случају потребе копирати у довољном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 9)
Потврда/Референца
НАЗИВ КОРСНИКА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу
ПОТВРДУ
којом потврђује да је ________________________________________________
(уписати назив понуђача)
За корисника/наручиоца ____________________________________________, у периоду
2018. и/или 2019. године израдио пројекат заштите од пожара (пројекат за извођење
стабилних система за дојаву, пројекат за извођење стабилних система за гашење пожара
и
главни
пројекат
заштите
од
пожара),
објекта
___________________________________________ који јесте/није (заокружити одговор)
непокретно културно добро,
И то:
- по уговору бр. _______ од ____ ______, у периоду од___________до ___________;
предмет уговора _____________________________________________________

Потврда се издаје на захтев ________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 5/2020 - Израда пројектне документације
за реконструкцију главног објекта Архива Југославије и у другу сврху се не може
употребити.

Место и датум:

М.П.

Oвлашћено лице
корисника/наручиоца

Напомена: у случају потребе копирати у довољном броју примерака.
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