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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, 14/15
и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број –
45/2017 од 18.12.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број
46/2017 од 18.12.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку – радови на реконструкцији фасадe објекта
Рударско-геолошког факултета,
Фаза V - Замена постојеће дрвене и металне столарије новом PVC и Аl столаријом
број ЈНМВ 05/17
Конкурсна документација садржи:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца

Универзитет у Београду –
Рударско-геолошки факултет

Седиште наручиоца

Ул.Ђушина бр.7, Београд

Интернет страница наручиоца

www.rgf.bg.ac.rs

ПИБ

100206244

Матични број

07045735

Шифра делатности

8542

1.2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности, у складу са Законом и Подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈНМВ број 05/17, су радови на
реконструкцији фасаде објекта Рударско-геолошког факултета уз набавку и уградњу нове PVC
и Аl столарије, Фаза V - Замена постојеће дрвене и металне столарије.
Постојеће стање
Фасадна столарија, прозори и врата, је потпуно дотрајала на целом објекту, тако да је
Пројектом реконструкције и рестаурације фасада (израђеног од стране Завода за заштиту
споменика града Београда – на основу кога је добијено Решење о извођењу радова на
рестаурацији) предвиђена комплетна замена столарије.
Пројекат реконструкци је фасаде
Пројекат за рестаурацију фасада објекта урађен је на основу мера техничке заштите
Републичког завода за заштиту споменика културе и Пројектног задатка Наручиоца.
Пројектом обухваћени радови односе се на р е к о н с т р у к ц и ј у уличних и дворишних
фасада старе и нове зграде факултета, као и на санацију крова.
Овом фазом радова (фаза V) се предвиђају следећи радови:
демонтажа постојеће дотрајале фасадне столарије у обиму приказаном кроз
Предмер радова и одговарајуће скице,
монтажа нове PVC и Аl столарије, застакљене нискоемисионим стаклом,
међупростор пуњен аргоном и термо флот стаклом, дебљине 4+16+4 мм. Столарија се
изводи према постојећим отворима и постојећој столарији – сагласно шемама из
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конкурсне документације. Уграђује се у сувом поступку, а шпалетне се обрађују на
следећи начин:
1) Унутрашња страна: обрада свих унутрашњих страна шпалетни након демонтаже
прозора – обијање постојећег малтера, по потреби крајцовање опеке, чишћење
зидних површина и спојница, довођење шпалетне у потребну геометрију лепљењем
стиропора од 17 гр у потребној дебљини (5-10цм), и угаоне алуминијумске лајсне, са
завршним слојем од лепка и мрежице. Koд баџа је обавезно постављање стиропора
на местима где се налази гарнишна те прављење хоклера да би се добила шпалетна
у горњој зони прозора. Молерска обрада (глетовање 2 пута, са шмирглањем и
бојењем 2 пута, у тону унутрашњих зидова). Просечна ширина шпалетне је око 45цм.
2) Спољна страна: зидарско крпљење оштећених делова, као и запуњавање
одговарајућим силиконом-након монтаже.
- демонтажа постојећих дотрајалих
постојеће, и

опшивки од лима и монтажа нових по угледу на

- прикупљање насталог шута, одвоз на депонију и детаљно чишћење, тј. довођење у
затечено стање.
Сви прозори и врата који су предвиђени за замену раде се по описима из шеме столарије
која је саставни део овог пројекта.
Извођач је обавезан да радове изводи стручном радном снагом, квалификованом за ову
врсту послова, да угради квалитетне материјале, да благовремено достави атесте на увид
стручном надзору и да се у току радова придржава свих важећих техничких прописа.
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о
јавној набавци.
1.5. Контакт: Лица за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком су Снежана
Филиповић на e-mail: snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs и Слађана Ђокановић на e-mail:
dekan@rgf.bg.ac.rs радним данима од 8 – 15 часова.
Поводом наступајућих празника Нове године и Божића, Рударско-геолошки факултет неће
радити у периоду од 01. до 07. јануара 2018. године.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.
Предмет јавне набавке, опис и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне
набавке ЈНМВ број 05/17, су радови на реконструкцији фасаде објекта Рударско-геолошког
факултета, Фаза V - Замена постојеће дрвене и металне столарије новом PVC и Аl
столаријом.
Опис и ознака из општег речника набавки:
- 45420000 – Радови на уградњи столарије;
- 45454000 – Радови на реконструкцији;
2.2.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

3.1. Врста, техничке спецификације и шеме столарије, квалитет радова која су
предмет јавне набавке
Прозори треба да буду израђени од ПВЦ – петокоморних профила, у белој боји од
реномираних произвођача, као што су: Тrocal, Veka, Rehau, Salamander, Elitherm, Thysen или
одговарајући.
Профили треба да имају челична поцинкована ојачања, минималне дебљине 1,4мм.
На столарији треба да буде уграђен квалитетан оков произвођача: GU, Siegenia,
Winkhouse, Roto или одговарајући.
Дихтовање профила обезбеђено EPDM заптивкама.
Столарија застакљена термо стаклом дебљине 24мм у пакету 4/16/4 са аргоном.
Минимална ширина штока не сме бити мања од 70мм, а системска ширина штока и
крила од 80мм.
Техничке спецификације столарије која се уграђује детаљно су приказане у Обрасцу 6.6
Предмер радова и Понуђач је у обавези да га се придржава у потпуности, а Наручилац ће
одбити оне понуде као неприхватљиве, којима нису обезбеђене захтеване или боље
карактеристике саставних елемената, као и комплетних прозора, од доле наведених:
1. Примењено стакло мора бити са коефицијентом проводљивости Ug=1,1 W/m2K, што се
доказује одговарајућим атестом.
2. Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила (шток и крило заједно) не сме
бити већи од Uf=1,3 W/m2K, што се доказује одговарајућим атестом .
3. Профили не смеју бити направљени од рециклираних материјала, него искључиво од
новог материјала (гранулата), што се доказује оригиналном изјавом произвођача
профила.
4. Профили не смеју у себи садржати олово и кадмијум, што се доказује оригиналном
изјавом произвођача профила.
5. Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета и
отпорност на временске утицаје издату од стране произвођача профила.
6. Примењени окови морају имати атест на минимум 10.000 отварања према EN 1191 или
одговарајући.
7. Примењени профили морају имати атест да спадају у категорију 2 (незапаљив
материјал), према SRPS G.S2.659 .
8. Прозори морају имати отпорност на ударе ветра према SRPS EN 12210..... C4/B4, што
се доказује одговарајућим атестом – који гласи на произвођача прозора (понуђача).
9. Прозори морају имати отпорност на ударе кише према SRPS EN 12208....... 5А, што се
доказује одговарајућим атестом – који гласи на произвођача прозора (понуђача).
10. Прозори морају имати отпорност на пропуштање ваздуха према
SRPS EN 12207......4, што се доказује одговарајућим атестом – који гласи на
произвођача прозора (понуђача).
11. Прозори морају имати jaчину манипулације према SRPS EN 13115......1, што се доказује
одговарајућим атестом.
12. Прозори морају имати звучну изолацију према EN 717-1, или одговарајући..........35 dB,
што се доказује одговарајућим атестом.
13. Прозори морају поседовати документ о додели ознаке квалитета RAL-GZ 716.
14. Ударна жилавост према CHARPY-JU,мора бити најмање од 40 КЈ/м2.
15. Топлотна стабилност профила према ЕН 53381-1,испитивање Б,време стабилности
Tst=40 min.
16. Тачка омекшавања профила према VICATU,EN G.S2.641:84°C
17. Испитивање одступања у боји према ISO 7724-3:ΔE* не веће ОД 1,0
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НАПОМЕНА:
Пожељно је да Понуђачи напред наведену документацију нумеришу и сложе по датом
редоследу, како би се олакшао прегледу исте.
3.2. Квалитет
Квалитет радова и уграђене столарије мора у потпуности одговарати захтевима из
техничке спецификације предметне јавне набавке.
3.3. Опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Јединичне цене исказане у понуди су цене Понуђача које обухватаају све потребне
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости завршен посао, као и све
издатке за извођење и завршетак радова и то: за рад, материјал, алат, режију, трошкове
монтаже, као и друге издатке по важећим прописима за структуру цена.
Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је то предвиђено
техничком спецификацијом. Радови се морају изводити квалитетно, правилно по техничким
прописима и стандардима, са квалитетним материјалима и стручном радном снагом за ову
врсту радова.
Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима не сме се
уграђивати, а Понуђач је дужан да уклони са градилишта без икакве накнаде.
Уколико техничка спецификација није потпуна, Понуђач је дужан да благовремено тражи
допуну као и сва потребна тумачења. Евентуална неопходна рушења или промене на већ
изведеним радовима које су последица непростудираног елебората или неблаговременог
захтева за додатним информацијама и упутствима за извођење радова од Наручиоца, падају
на терет Понуђача без права на накнаду трошкова и продужетак рока за завршетак радова.
Извођач је дужан да, објекат преда очишћен од шута, са чистом столаријом и прозорским
стаклима као и да у току радова одржава ред и чистоћу на градилишту.
Уколико Понуђач, без сагласности Наручиоца, одступи од димензија предвиђених
техничком спецификацијом, све последице у вези са насталим изменама падају на терет
Понуђача.
Контрола извођења радова, праћење квалитета уграђене столарије и динамика извођења
радова ће се спроводити од стране стручног лица за вршење надзора, а кога ће ангажовати
Наручилац.
Обезбеђење гаранције квалитета и отклањање недостатака у гарантном року, врши
Понуђач у року дефинисаним у понуди.
3.4. Рок за извођење радова
Рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао, а по
потписаном уговору, на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди
Наручилац.
3.5. Место извршења радова
Место извршења радова је у седишту Наручиоца - ул.Ђушина бр.7, Београд.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке
4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

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

2.

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

3.

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

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
4.

Финансијски капацитет

Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да
није имао ниједан дан неликвидности;
Да је у периоду од последње три године (2014, 2015. и
2016.) остварио бруто приход не мањи од 15.000.000,00
динара.

5.

Списак изведених радова

Списак изведених радова на производњи и уградњи
PVC и Al столарије, за период од последње три године
(2014, 2015. и 2016.) у укупном износу не мањем од
троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима,
датумима и листама наручилаца;

6.

Пословни капацитет

Да у моменту подношења понуде произвођач прозора
поседује ISO стандард 9001/2015,14001/2015 и OHSAS
18001/2008.Произвођач профила мора имати ISO
50001

7.

Технички капацитет

Да у моменту подношења понуде поседује два теретна
моторна возила;

8.

Кадровски капацитет

Да у моменту подношења понуде има у радном односу
минимум 10 ( десет ) стално запослених радника:
- од којих најмање 5 грађевинске и машинске струке;
- минимум 1 (један) инжењер са лиценцом 400 или
401 или 410 или 411 као одговорни извођач;
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4.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
4.2.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

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

2.

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

3.

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

Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2,
3. и 4. дела 4.2.1. Конкурсне документације.
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4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
4.3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

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

2.

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

3.

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

4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
4.

Финансијски капацитет

Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да
није имао ниједан дан неликвидности;
Да је у периоду од последње три године (2014, 2015. и
2016.) остварио бруто приход не мањи од 15.000.000,00
динара.

5.

Списак изведених радова

Списак изведених радова на производњи и уградњи
PVC и Al столарије, за период од последње три године
(2014, 2015. и 2016.) у укупном износу не мањем од
троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима,
датумима и листама наручилаца;

6.

Пословни капацитет

Да у моменту подношења понуде произвођач прозора
поседује ISO стандард 9001/2015,14001/2015 и OHSAS
18001/2008.Произвођач профила мора имати ISO
50001

7.

Технички капацитет

Да у моменту подношења понуде поседује два теретна
моторна возила;

8.

Кадровски капацитет

Да у моменту подношења понуде има у радном односу
минимум 10 ( десет ) стално запослених радника:
- од којих најмање 5 грађевинске и машинске струке;
- минимум 1 (један) инжењер са лиценцом 400 или
401 или 410 или 411 као одговорни извођач;
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4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова
4.4.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавних набавки у складу са
чланом 77. Закона (из чл.75. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 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; 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 (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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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4.4.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са
чланом 77. Закона (из чл.76. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
4.

Финансијски капацитет

Достављањем потврде о броју дана неликвидности за
период 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда на Порталу ЈН;
Достављањем: ''Извештаја о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за
привредне регистре који садржи сажети биланс стања
и успеха за последње 3 (три) обрачунске године или
Биланса стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2014, 2015, 2016 године).

5.

Списак изведених радова

Списак изведених радова на производњи и уградњи
PVC и Al столарије, за период од последње три године
(2014, 2015. и 2016.) у укупном износу не мањем од
троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима,
датумима и листама наручилаца:
- Образац Потврда за референце
- Копија прве и последње стране окончане ситуације
или обрачунске ситуације.

6.

Пословни капацитет

Достављање копије ISO стандарда
9001/2015,14001/2015,OHSAS 18001/2008 i ISO 50001

7.

Технички капацитет

Достављање:
- копије саобраћајне дозволе,
- исписа саобраћајне дозволе,
- фотографије регистрационе налепнице,

8.

Кадровски капацитет

За запослене раднике: копија М3А обрасца (или М1
обрасца)
За инжењера: копија лиценце 400 или 401 или 410 или
411 за одговорног извођача радова, потврда
инжењерске коморе издата након позива за
подношење понуда и доказ о радном статусу (докази о
радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је
код понуђача запослен – М3А образац, односно за
носиоца
лиценце
који
није
запослен
код
понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора
о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању на извођењу
радова који су предмет ове јавне набавке)
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ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца:

_______________________________________

Седиште: _______________________________________________
Матични број:

__________________________________________

Порески идентификациони број: ____________________________
Телефон:

____________________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама наручиоц издаје
ПОТВРДУ
да је понуђач/ извођач ___________________________________________________
назив и седиште понуђача/ извођача
у предходне три године (2014,2015. и 2016.) наручиоцу извео радове на производњи и
уградњи PVC и Al столарије, а који су предмет ове јавне набавке, у укупној вредности од
Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2014. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2015. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2016. години

_____________________________

Укупно: ___________________________________
Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета - Фаза V, замена постојеће дрвене PVC и Al столаријом, наручиоца
Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:
Датум:

М.П.

Овлашћено лице инвеститора/наручиоца
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Уколико понуду подноси група понуђача Понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75.ст.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде
доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, будући да се од 01. септембра 2013.
године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси
уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013).
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је
лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно
навести да се налази у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
5.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета - Фаза V, број ЈНМВ 05/17 - НЕ ОТВАРАЈ"
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
17.01.2018. године, до 1000 часова, у Архиви факултета, канцеларија 108.
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 наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 17.01.2018. године, у 1030 часова, у просторијама
деканата Рударско-геолошког факултета, Ђушина бр.7, Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници Понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
5.3. Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље 6. у конкурсној
документацији);
- Доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона (из чл.75. и 76. Закона),
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4. у конкурсној
документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (поглавље 7.у
конкурсној документацији);
- Техничку спецификацију радова са структуром понуђене цене, упутством како да се попуни,
попуњена, потписана и печатом оверена (поглавље 6. у конкурсној документацији);
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом документацијом
(поглавље 5.13. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити
потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (поглавље
10. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за авансно плаћање попуњен,
потписан и печатом оверен (поглавље 11. у конкурсној документацији); - достављање овог
обрасца није неопходно.
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- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за добро извршење посла попуњен,
потписан и печатом оверен (поглавље 12. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном
року, потписан и печатом оверен (поглавље 13. у конкурсној документацији);
- Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (поглавље 8. у конкурсној
документацији).
- Образац изјаве о обиласку објекта, упознавањем са стањем и обимом радова, попуњен,
потписан и печатом оверен (поглавље 14. у конкурсној документацији);
- Изјава понуђача на меморандуму о одговорном извођачу који ће бити именован за извођење
радова у предметној јавној набавци;
- Докази тражени тачком 3.1. конкурсне документације (атести, изјаве, гаранције и др).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на
обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(поглавље 9. у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, поглавље 10. у
конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној документацији) Образац изјаве о независној понуди, (поглавље 10. у конкурсној документацији) - Образац
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и
печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
5.4. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
5.5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Рударско-геолошки
факултет, Ђушина 7, Београд:
„Измена понуде за јавну набавку радова на рестаурацији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета - Фаза V, број ЈНМВ 05/17 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на рестаурацији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета - Фаза V, број ЈНМВ 05/17 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
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„Опозив понуде за јавну набавку радова на рестаурацији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета - Фаза V, број ЈНМВ 05/17 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на рестаурацији фасаде објекта
Рударско-геолошког факултета - Фаза V, број ЈНМВ 05/17 - 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.
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, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.

5.8. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље број 6. у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (поглавље број 4. у конкурсној документацији).
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.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

5.9.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
(поглавље број 6. у конкурсној документацији).
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом, (поглавље 5. у
конкурсној документацији).
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4. 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.
5.10. Захтеви у погледу погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,
рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), у року који понуђач наведе
у обрасцу понуде и Моделу уговора, рачунајући од дана уредно примљене фактуре за
изведене радове.
Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача, у року који понуђач
наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Рок за извођење радова: Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року
максимално до 30 календарских дана од дана увођења у посао, а по потписаном уговору, на
основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.
Место извођења радова: Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
ул.Ђушина бр.7, Београд.
Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ–а.
Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба
формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и
условима утврђеним уговором.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
5.12.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
5.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
5.13.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави на име средстава финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, сопствену бланко меницу, уредно потписану од стране лица овлашћеног за
заступање, оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда, без жираната
у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих
потписа.
Рок важења менице је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
5.13.2. Средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења за авансно плаћање, достави сопствену бланко меницу,
уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са датумом издавања после
објављивања позива за подношење понуда, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини аванса, са ПДВ-ом и клаузулом „без протеста" и „по виђењу",
као и картон депонованих потписа.
Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
5.13.3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану од
стране лица овлашћеног за заступање сопствену бланко меницу, оверену печатом и
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са датумом издавања
после објављивања позива за подношење понуда, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
5.13.4. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име
средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави
уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, са датумом
издавања после објављивања позива за подношење понуда без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет)
дана од дана истека уговореног гарантног рока.
5.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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5.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈНМВ 05/17 ", на неки од
следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Рударско-геолошки факултет, ул.Ђушина 7,
Београд.
- факсом на број 011/3235-539;
- електронским путем на адресу: snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs и dekan@rgf.bg.ac.rs
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
5.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
5.17.

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда", рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и
пондера одређених за те елементе, а чији збир максимално може износити 100 пондера:
1. понуђена цена
2. услови плаћања
3. гарантни рок за изведене радове
4. рок за плаћање изведених радова

70 пондера
10 пондера
15 пондера
5 пондера
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5.17.1. Понуђена цена

70 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се најнижа понуђена и понуђена цена одговарајуће
понуде, а понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимално 70 пондера.
70 x најнижа понуђена цена
понуђена цена
5.17.2. Услови плаћања
- Без аванса (плаћање по завршетку уговорених радова)
- 30% аванса (остатак по завршетку уговорених радова)
- 40% аванса (остатак по завршетку уговорених радова)
- 50% аванса (остатак по завршетку уговорених радова)

10 пондера
5 пондера
2 пондера
0 пондера

5.17.3. Гарантни рок за изведене радове и уграђену столарију
Гарантни рок 5 година
Гарантни рок 4 године
Гарантни рок 3 године
Гарантни рок 2 године

15 пондера
10 пондера
5 пондера
0 пондера

5.17.4. Рок за плаћање изведених радова

5 пондера

Минимално понуђени рок за плаћање је 15 дана, а максимално понуђени рок за плаћање
је 45 дана.
Код овог критеријума упоређиваће се најдужи понуђени рок за плаћање радова и
понуђени рок за плаћање радова одговарајуће понуде, а понуда се најдужим понуђеним роком
за плаћање радова добија максимално 5 пондера, на следећи начин:
5 x понуђени рок за плаћање радова
најдужи понуђени рок за плаћање радова
5.18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди дужи гарантни рок .
5.19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве
из поглавља 10. у конкурсној документацији.).
5.20. 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.
5.21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на
број – број или ознака јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, назив Наручиоца и број или ознака
јавне набавке.
Упутство за уплату таксе са свим осталим детаљима о начину уплате може се пронаћи
на сајту Комисије за заштиту права Понуђача у посутпцима јавних набавки www.kjn.gov.rs ,
или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
5.22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____________ од _______________
за јавну набавку радова на
реконструкцији фасаде објекта Рударско-геолошког факултета - Фаза V, Замена постојеће
дрвене столарије новом PVC и Al столаријом број ЈНМВ 05/17:
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (емаил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Микро

Величина
обвезника
(понуђача)
утврђена на основу података из
финансијских извештаја за претходну
годину (заокружити)
Лице овлашћено за потписивање
уговора

Средње

Мало
Велико

6.2. 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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6.3. 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 који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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6.4. 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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6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности – радови на реконструкцији фасаде објекта
Рударско-геолошког факултета, Фаза V - Замена постојеће дрвене столарије
новом PVC и Al столаријом, број ЈНМВ 05/17

Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара.
Начин плаћања и рок за плаћање: вирмански, на рачун понуђача, __________ дана од дана
пријема исправно сачињеног рачуна за изведене радове (минимални рок плаћања је 15 дана а
максимални 45 дана).
Услови плаћања (заокружити једну од понуђених опција):

а) без аванса
б) 30% аванса
в) 40% аванса
г) 50% аванса
Гарантни рок за изведене радове и уграђену столарију је (заокрушити једну од понуђених
опција) :
а) 5 година, од дана примопредаје радова
б) 4 године, од дана примопредаје радова.
в) 3 године, од дана примопредаје радова.
г) 2 године, од дана примопредаје радова.

Рок за извођење радова је ________________
дана).

дана од дана увођења у посао (најдуже 30

Рок важења понуде је ________ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од
60 дана).
Место извођења радова је у седишту факултета: Универзитет у Београду – Рударскогеолошки факултет, Ђушина бр.7,Београд.
У _____________________

Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

____________________

Важне напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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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„Санација и реконструкција дела фасаде РГФ, Ђушина 7 у Београду“ Фаза V - замена постојеће дрвене
и металне столарије новом ПВЦ и Ал столаријом
ПРЕДМЕР РАДОВА
ОБЈЕКТАТ РУДАРСКО - ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, ЂУШИНА БР. 7, У БЕОГРАДУ
Р.Б.

ВРСТА И ОПИС РАДОВА

A

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ
ДРВЕНИХ И МЕТАЛНИХ
СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И
ИЗНОШЕЊЕ ШУТА. ПРОЗОРЕ НА
БАЏАМА ПАЖЉИВО
ДЕМОНТИРАТИ ТАКО ДА СЕ НЕ
ОШТЕТИ ОПШИВНИ ЛИМ ВЕЗАН
СА КРОВОМ.
ОБРАЧУН ПО М2 ДЕМОНТИРАНОГ
ЕЛЕМЕНТА

1

УЛИЧНА И ДВОРИШНА ФАСАДА

2

Ј.
МЕРЕ

КОЛИЧ
ИНА

м2

244.3

ЈЕД.
ЦЕНА
(без
ПДВ)

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ
СПОЉНЕ ПВЦ СТОЛАРИЈЕ
ПРЕМА ПОСТОЈЕЋИМ ОТВОРИМА
И ДАТОЈ ШЕМИ У ПРОЈЕКТУ.
СТОЛАРИЈУ УГРАЂИВАТИ У
СУВОМ ПОСТУПКУ. СТОЛАРИЈУ
ЗАСТАКЉИВАТИ СА
НИСКОЕМИСИОНИМ СТАКЛОМ
4+16+4 И СА УГРАЂЕНИМ
ВЕРИКАЛНИМ И
ХОРИЗОНТАЛНИМ ШПРОЦНАМА У
СТАКЛУ,А ПО ДИМЕНЗИЈАМА И
ОБЛИКУ МОРА БИТИ ИДЕНТИЧНА
ПОСТОЈЕЋОЈ (СЕМ ПРОЗОРА НА
БАЏАМА).СИСТЕМСКА ДУБИНА
ПРОФИЛА МИНИМУМ 70 ММ БЕЛЕ
БОЈЕ(min 5-komorn).ПРОФИЛИ НЕ
СМЕЈУ БИТИ НАПРАВЉЕНИ ОД
РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА
ВЕЋ ИСКЉУЧУВО ОД НОВОГ
МАТЕРИЈАЛА (ГРАНУЛАТА),ШТО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ОРИГИНАЛНОМ
ИЗЈАВОМ ПРОИЗВОЂАЧА
ПРОФИЛА. .ПРИМЕЊЕНИ
ПРОФИЛИ МОРАЈУ ИМАТИ 10ГОДИШЊУ ГАРАНЦИЈУ НА
ПОСТОЈАНОСТ КВАЛИТЕТА И
ОТПОРНОСТ НА ВРЕМЕНСКЕ
УТИЦАЈЕ ИЗДАТУ ОД СТРАНЕ
ПРОИЗВОЂАЧА
ПРОФИЛА.КОЕФИЦИЈЕНТ
ТОПЛОТНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ
ПАКЕТА ПРОФИЛА (ШТОК И
КРИЛА ЗАЈЕДНО) НЕ СМЕ БИТИ
ВЕЋИ ОД Uf=1,3 W/m2
К.ПРИМЕЊЕНО СТАКЛО МОРА
БИТИ СА КОЕФИЦИЈЕНТОМ
ПРОВОДЉИВОСТИ Ug=1,1W/m2К,
И ТО 4 LOWE-16 ARGON-4 ФЛОТ.
ЗАПАЉИВОСТ ПРОФИЛА ПРЕМА
SRPS G.S2.659: ПРОФИЛИ
МОРАЈУ СПАДАТИ У КАТЕГОРИЈУ
2 (НЕЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ).
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ЈЕД.
ЦЕНА
(са ПДВ)

СВЕГА
(без ПДВ)

СВЕГА (са
ПДВ)

Производ. И
тех.карактер.p
vc столарије

Р.Б.

ВРСТА И ОПИС РАДОВА

A

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ПРОФИЛИ НЕ СМЕЈУ У СЕБИ
САДРЖАТИ ОЛОВО И КАДМИЈУМ
ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ПИСАНОМ
ИЗЈАВОМ ПРОИЗВОЂАЧА
ПРОФИЛА.ПРИМЕЊЕНИ ОКОВИ
МОРАЈУ БИТИ АТЕСТИРАНИ НА
МИНИМУМ 10.000 ОТВАРАЊА,ПРЕМА
EN 1191-ИЛИ ОДГОВАРЈУЋИ.
ПРОФИЛИ МОРАЈУ ПОСЕДОВАТИ
ДОКУМЕНТ О ДОДЕЛИ ОЗНАКЕ
КВАЛИТЕТА RAL-GZ 716,УДАРНА
ЖИЛАВОСТ ПРЕМА CHARPYЈУ:АРИТМЕТИЧКА СРЕДЊА
ВРЕДНОСТ мин.40кЈ/m2 И НИЈЕДНА
ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ СМЕ
БИТИ ИСПОД 20кЈ/m2.ТОПЛОТНА
СТАБИЛНОСТ ПРОФИЛА ПРЕМА ЕN
53381-1,ИСПИТИВАЊЕ Б
(ПРОВОДЊИВОСТ):ВРЕМЕ
СТАБИЛНОСТИ Тst=40 min.TAЧКА
ОМЕКШАВАЊА ПРОФИЛА,ПРЕМА
VICATU,EN
G.S2.641:84°C.ИСПИТИВАЊЕ
ОДСТУПАЊА У БОЈИ,ПРЕМА ISO
7724-3:ΔE* НЕ ВЕЋЕ ОД 1,0. КОД
СВИХ ПРОЗОРА ОТВАРАЊЕ ДОЊЕГ
ЈЕДНОГ КРИЛА ОКО ВЕРТИКАЛНЕ И
ХОРИЗОНТАЛНЕ ОСЕ. КОД БАЏА 50
% ОД СВИХ ОТВОРА ОТВАРАЊЕ ОКО
ОБЕ ОСЕ, А ОСТАЛО САМО ОКО
ВЕРТИКАЛНЕ. .
ПРОЗОРИ МОРАЈУ ЗАДОВОЉАВАТИ
СЛЕДЕЋЕ КРИТЕРИЈУМЕ
-ОТПОРНОСТ НА УДАРЕ ВЕТРА
SRPS EN 12210
C4/ B4
-ОТПОРНОСТ НА УДАРЕ КИШЕ
SRPS EN 12208
5А
-ПРОПУШТАЊЕ ВАЗДУХА
SRPS EN 12207
4
-СИЛА РУКОВАЊА
SRPS EN 13115
1
-ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
EN 717-1, или одговарајући
35 dB
АТЕСТИ НА ОТПОРНОСТ УДАРЕ
ВЕТРА,УДАРЕ КИШЕ И ПРОПУШТАЊЕ
ВАЗДУХА МОРАЈУ ДА ГЛАСЕ НА ИМЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ПРОЗОРА.
ПРОИЗВОЂАЧ ПРОЗОРА МОРА
ПОСЕДОВАТИ ВАЖЕЋЕ
СЕРТИФИКАТЕ ISO 9001/2015, ISO
14001/2015 I OHSAS 18001/2008
.ПРОИЗВОЂАЧ ПРОФИЛА МОРА
ИМАТИ ВАЖЕЋИ СЕРТИФИКАТ ISO
50001. KAO ДОКАЗ О ЗАДОВОЉЕЊУ
НАВЕДЕНИХ КРИТЕРИЈУМА
ПРИХВАТАЈУ СЕ ИСКЉУЧИВО
АТЕСТИ ОВЛАШЋЕНИХ
ИНСТИТУЦИЈА ЗА
ИСПИТИВАЊЕ.УКОЛИКО СЕ РАДИ О
ДОКУМЕНТИМА ИНОСТРАНИХ
ИНСТИТУЦИЈА,МОРАЈУ БИТИ
ДОСТАВЉЕНИ ПРЕВОДИ ОВЕРЕНИ
ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ПРЕВОДИОЦА.

2

Ј.
МЕ
РЕ

КОЛИ
ЧИНА

ЈЕД.
ЦЕНА
(без ПДВ)
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ЈЕД.
ЦЕНА (са
ПДВ)

СВЕГА
(без ПДВ)

СВЕГА
(са ПДВ)

Производ. И
тех.карактер.pvc
столарије

Ј.
МЕРЕ

КОЛ
ИЧИ
НА

М2

89.28

155X216 ШЕМА I ПН KOM 33

M2

110.4
8

155x180 ШЕМА XII ПН КОМ 2

M2

5.58

73x216 ШЕМА XIV KOM 22

M2

34.69

Р.Б
.

ВРСТА И ОПИС РАДОВА

A

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ЈЕД.
ЦЕНА
(без
ПДВ)

ЈЕД.
ЦЕНА
(са
ПДВ)

СВЕГА
(без ПДВ)

СВЕГА (са
ПДВ)

Производ. И
тех.карактер.
pvc
столарије

АТЕСТЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА
ПРОФИЛА СЕ МОГУ КОРИСТИТИ
ИСКЉУЧИВО УЗ ПИСМЕНО
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЊИХОВО
КОРИШЋЕЊЕ,ОВЕРЕНО ОД СТРАНЕ
ПРОИЗВОЋАЧА ПРОФИЛА.ИЗВОЂАЧ
ЈЕ ДУЖАН ДА СВЕ МЕРЕ ОТВОРА
ПРОВЕРИ НА ЛИЦУ МЕСТА.

2

A

ОБРАЧУН ПО M2 УГРАЂЕНОГ
ЕЛЕМЕНТА
БАЏЕ- 80X90 124 КОМ.
У цену уврстити набавку потребног
материјала(ПВЦ квалитета као за
оквире),израда и уградња
међупрозорских стубаца(између баџа у
лучним просторијама),ширине 16
цм,висине 90 цм и дубине 10-15
цм.Међупрозорске стубове уградити
пажљиво и добро повезати са
постојећом лименом опшивком(која се
несме оштетити)уз одговарајуће
заптивање са спољне стране,како би
се потпуно спречуло евентуално
процуривање или продувавање.Укупно
8 ком.

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Б

1

Б

Р.Б.

ЛИМАРСКИ
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ,
ИЗРАДА НОВИХ ОПШИВКИ И
МОНТАЖА ИСТИХ. СПОЈЕВЕ
ЛИМОВА ИЗВЕСТИ У ПРАВЦУ ПАДА
ВОДЕ,КАО И ПАЖЉИВО ВРАЋАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ ЛИМОВА НА НОВЕ
ПРОЗОРЕ.
ОБРАЧУН ПО М1 И РАЗВИЈЕНОЈ
ШИРИНИ
СОЛБАНЦИ -РШ 0,45

м1

РАДОВИ

169.51

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ВРСТА И ОПИС РАДОВА

Ј.
МЕРЕ

B

(без ПДВ)

ЈЕД.
ЈЕД.
ЦЕНА
ЦЕНА
(без
(са
ПДВ)
ПДВ)
АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
КОЛИЧИНА

Алуминијумска столарија са
термичким прекидом и термопан
пакетом 4+12+4
нискоемисионим.Аутомат за
затварање врата и рукохват на
главном крилу са обе стране
ОБРАЧУН ПО м2 УГРАЂЕНОГ
ЕЛЕМЕНТА
160x267шема В4 АЛ ком 1

В

м2

4.27

УКУПНА АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
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СВЕГА (без ПДВ)

(са ПДВ)

СВЕГА (са ПДВ)

Г

1.

ОБРАДА ШПАЛЕТНИ
УНУТРАШЊА СТРАНА: ОБРАДА
СВИХ УНУТРАШЊИХ СТРАНА
ШПАЛЕТНИ НАКОН ДЕМОНТАЖЕ
ПРОЗОРА - ОБИЈАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ
МАЛТЕРА, ПО ПОТРЕБИ
КРАЈЦОВАЊЕ ОПЕКЕ, ЧИШЋЕЊЕ
ЗИДНИХ ПОВРШИНА И СПОЈНИЦА.
ДОВОЂЕЊЕ ШПАЛЕТНЕ У ПОТРЕБНУ
ГЕОМЕТРИЈУ ЛЕПЉЕНЈЕМ
СТИРОПОРА ОД 17 ГР У ПОТРЕБНОЈ
ДЕБЉИНИ (5-10СМ), И УГАОНЕ
АЛУМИНИЈУМСКЕ ЛАЈСНЕ,СА
ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ ОД ЛЕПКА И
МРЕЖИЦЕ. МОЛЕРСКА ОБРАДА
(ГЛЕТОВАЊЕ 2 ПУТА, СА
ШМИРГЛАЊЕМ И БОЈЕЊЕМ 2 ПУТА,
У ТОНУ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА).
ПРОСЕЧНА ШИРИНА ШПАЛЕТНЕ ЈЕ
ОКО 45СМ. НАКОН МОНТАЖЕ
ПРОЗОРА НА БАЏАМА, ОБАВЕЗНО ЈЕ
ПОСТАВЉАЊЕ СТИРОПОРА НА
МЕСТИМА ГДЕ СЕ НАЛАЗИ
ГАРНИШНА ТЕ ПРАВЉЕЊЕ ХОЛКЕРА
ДА БИ СЕ ДОБИЛА ШПАЛЕТНА У
ГОРЊОЈ ЗОНИ ПРОЗОРА. СПОЉНА
СТРАНА: ЗИДАРСКО КРПЉЕЊЕ
ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА, КАО И
ЗАПУЊАВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ
СИЛИКОНОМ.

ОБРАЧУН ПО М1
УЛИЧНА И ДВОРИШНА ФАСАДА

Г

Р.Б.

м1

УКУПНО ШПАЛЕТНЕ

ВРСТА И ОПИС РАДОВА

Ј.
МЕРЕ

Д
1.

КОЛИЧИНА

ЗAВРШНИ

ЈЕД.
ЦЕНА
(без
ПДВ)

ЈЕД.
ЦЕНА
(са
ПДВ)

РAДOВИ

ЧИШЋEЊE И ПРAЊE СTAKAЛA
ПO ЗAВРШETKУ РAДOВA
OБРAЧУН ПAУШAЛНO

2.

1,080.25

пауш.

1.00

пауш.

1.00

УTOВAР, OДВOЗ И ИСTOВAР
ШУTA НA ГРAДСKУ ДEПOНИJУ
OБРAЧУН ПO м3

Д

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
А

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Б

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

В

АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ

Г

ШПАЛЕТНЕ

Д

ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО СВИ РАДОВИ
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом
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СВЕГА (без
ПДВ)

СВЕГА (са ПДВ)

7. МОДЕЛ УГОВОРА
1.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
из Београда, ул. Ђушина бр.7
кога заступа Проф.Др Душан Поломчић, декан
(у даљем тексту: Наручилац)
матични број: 07045735
шифра делатности: 8542
П И Б: 100206244

2.

______________________________ ,
из ______________ , ул. ________________ бр. ____
кога заступа _________________________________
(у даљем тексту: Понуђач)
матични број: ______________
шифра делатности: ______________
П И Б: ______________

Са Понуђачима из групе Понуђача или са Подизвођачима:
а) _______________________________________________________
б) _______________________________________________________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке за радове на реконструкцији фасаде
објекта Рударско-геолошког факултета, Фаза V , број ЈНМВ 05/17, у поступку јавне набавке
мале вредности;
- да је Понуђач доставио понуду бр. ____________ од ___________ године која се
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са Извештајем о стручној оцени понуда изабрао понуду
Понуђача, као најповољнију.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка радова на реконструкцији фасаде објекта Рударскогеолошког факултета у Београду - Фаза V, уз набавку и уградњу нове PVC и Al столарије и
замену постојеће дрвене и металне столарије.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да је укупна вредност радова из члана 2.
овог Уговора утврђена у складу са јединичним ценама из усвојене Понуде Понуђача у износу
од ______________________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност.
Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати у току трајања овог
Уговора.
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Члан 4.
Извођење радова из члана 2. овог Уговора ће се вршити на објекту Наручиоца,
ул. Ђушина бр.7 у Београду.
Рок за завршење радова је _____________ календарских дана од дана увођења у
посао.
У случају доцње за завршетак радова Понуђач је дужан да плати Наручиоцу на име
уговорне казне 0,5% од уговорене вредности радова, за сваки дан кашњења, а максимум 10%.
Члан 5.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза.
Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа
власти и други случајеви утврђени Законом.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће за послове из члана 2. овог уговора вршити плаћање на
следећи начин:
- аванс у износу највише до 50% вредности изабране понуде, са припадајућим износом
ПДВ-а, у року од ___________ (минимум 15 дана) од потписивања овог уговора и пријема
авансног рачуна,
- а остатак по испостављеној окончаној ситуацији, са припадајућим износом ПДВ-а
до ___________ дана (минимум 15 дана – максимум 45 дана) након техничког пријема
изведених
радова,
на
текући
рачун
Понуђача
број
код
банке
....................................................................
Члан 7.
Понуђач је у обавези да поступи по примедбама Надзорног органа кога именује
Наручилац, без посебне накнаде уколико су примедбе у складу са важећим прописима и
уговореним документима
Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова
вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединачним ценама и стварно
изведеним количинама .
Уколико укупно обрачуната вредност изведених радова, укључујући и вредност
вишкова утврђених приликом коначног обрачуна, премаши вредност радова из члана 3. став 1.
овог Уговора уговорне стране су обавезне да настало прекорачење регулишу анексом уз овај
Уговор, у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Евентуални непредвиђени и накнадни радови (додатни радови) ће бити регулисани у
складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 5. истог Закона.
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач је дужан да:
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, приликом достављања
Понуде, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењeм, потврдом о
регистрацији менице и копијом депонованих потписа и датумом издавања после објављивања
позива за подношење понуда, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, Понуђач коме
буде додељен уговор о јавној набавци ће пре потписивања уговора, Наручиоцу доставити
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бланко, соло меницу са меничним овлашћењем, потврдом о регистрацији менице и копијом
депонованих потписа и датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда, у
корист Наручиоца у износу једнаком исплаћеном авансу, која треба да буде са клаузулом „
без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и са роком важења 10 (десет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак радова.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, приликом
потписивања Уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењeм,
потврдом о регистрацији менице и копијом депонованих потписа и датумом издавања после
објављивања позива за подношење понуда, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне
уговорене вредности без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно
извршење свих уговорених обавеза.
Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да приликом примопредаје
радова, Наручиоцу доставити бланко, соло меницу са меничним овлашћењем у износу од
10% од укупне уговорене вредности радова, са обрачунатим ПДВ-ом, и са роком доспећа
30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.
Члан 9.
Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој
форми.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када
друга страна не испуњава своје уговором преузете обавезе.
Страна која намерава да раскине Уговор, дужна је да другу уговорну страну писменим
путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог
обавештења, Уговор ће се сматрати раскинутим.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране решаваће
споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
Декан

_____________________________
Име и презиме овлашћеног лица

Проф.Др Душан Поломчић
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде
објекта РГФ-а, Фаза V, Замена постојеће дрвене столарије PVC и Al столаријом, број јавне
набавке ЈНМВ 05/17, као Понуђач:_________________________________________________,
из .................................................. у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће
трошкове :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан износ трошкова
припремања понуде:

, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара

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.
Достављање овог обрасца није неопходно.
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и
овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача
може да се определи да Образац потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача.
У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, 14/15
и 68/15) и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр.
124/2012, 14/15 и 68/15), као Понуђач: _____________________________________________,
из __________________________
Дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде објекта РГФ-а, Фаза V, набавка и
уградња нове PVC и Al столарије, број јавне набавке ЈНМВ 05/17, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомене:
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 закона 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. Закона.
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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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________ , из
________________________, у поступку јавне набавке добара радова на реконструкцији
фасаде објекта РГФ-а, Фаза V, набавка и уградња нове PVC и Al столарије, број јавне набавке
ЈНМВ 05/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ АВАНСА
За јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта РГФ-а, Фаза V, набавка и
уградња нове PVC и Al столарије број јавне набавке ЈНМВ 05/17, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора за
исплаћен аванс, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини траженог аванса,
са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име авансног плаћања.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

За јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта РГФ-а, Фаза V, набавка и
уградња нове PVC и Al столарије, број јавне набавке ЈНМВ 05/17, за потребе Рударскогеолошког факултета, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора на
име доброг извршења посла, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу".
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

За јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта РГФ-а, Фаза V, набавка и
уградња нове PVC и Al столарије, број јавне набавке ЈНМВ 05/17, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања недостатака у гарантном
року.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за отклањања недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет)
дана од дана истека уговореног гарантног рока.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА
За јавну набавку радова на реконструкцији фасаде објекта Рударско-геолошког
факултета - Фаза V, набавка и уградња нове PVC и Al столарије, број јавне набавке ЈНМВ
05/17, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____________________________________________________________ , из
________________________, је пре сачињавања понуде обишао објекат, упознао се са
стањем и обимом радова у поступку јавне набавке радова број ЈНМВ 05/17.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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15. ПРИЛОГ БРОЈ 1.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор

–

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ

Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име
средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде која је неопозива, серијског броја
__________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на ______________
(словима:________________________________) динара, сa рoкoм вaжења 30 дана дужим од
рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана, да у случају да
Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe, након истека рока за подношење понуда, пoвучe, измени
или oдустaнe oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe) или укoликo кao изaбрaни
Пoнуђaч нe пoтпишe Угoвoр сa Нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe
Угoвoрa, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна
Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за
заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника,
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
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___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом

16. ПРИЛОГ БРОЈ 2.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла која је неопозива, серијског броја
__________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на ______________
(словима:________________________________) динара, уколико ______________________
______________________ (назив Дужника), као Дужник не изврши уговорене обавезе у
уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно. сa рoкoм вaжења 10 (десет)
дана дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Овлашћујемо
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица
Ђушина бр.7 као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника
и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом
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17. ПРИЛОГ БРОЈ 3.
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл.
лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл.
гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ......................................................................................................
Пун назив: .....................................................................................................
Седиште: ......................................................................................................
Матични број: ..............................................................................................
ПИБ: ..............................................................................................................
Т.Р. број: .......................................................................................................
Банка: ............................................................................................................
Издаје: ______________________________________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Седиште: Београд, Ђушина бр.7
ПИБ: 100206244
Матични број: 07045735
Т.Р. број: 840-1812666-47
Банка: Министарство финансија – Управа за Трезор
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, сопствену меницу на име средства
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,
серијског броја __________________, и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица Ђушина бр.7, као Повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ односно на
______________
(словима:________________________________)
динара,
уколико
______________________ ______________________ (назив Дужника), као Дужник не изврши
отклањање недостатака у гарантном року или их изврши делимично или неквалитетно, сa
рoкoм вaжења 10 (десет) дана дужим од дана истека гарантног рока. Овлашћујемо
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ из Београда, улица
Ђушина бр.7 као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника
и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења:
______________________________
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________
Потпис овлашћеног лица,
овера печатом
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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Ђушина бр.7 Београд
СПОЉНА ПЛАСТИФИЦИРАНА АЛУМИНИЈСКА БРАВАРИЈА
ДВОКРИЛНА ВРАТА
КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 160/267
ПРИЗЕМЉЕ

I СПРАТ

-

1

II СПРАТ

-

ПОТКРОВЉЕ

-

УКУПНО

1

ТЕРМО СТАКЛЕНИ ПАКЕТ
д=4+16+4мм.
РУКОХВАТ

РУКОХВАТ

ПАНЕЛ
ПЛАСТИФЦИРАНИ ЛИМ д=0.8мм.
ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА Д=2цм.

ПАНЕЛ д=2.2цм.

ПЛАСТИФЦИРАНИ ЛИМ д=0.8мм.

ОПИС
ФАСАДНА БРАВАРИЈА УРАЂЕНА Ј Е ОД ПЛАСТИФИЦИРАНИХ AЛУМИНИЈСКИХ ПРОФИЛА СА
ТЕРМО ПРЕКИДОМ ДЕБЉИНЕ ПРОФИЛА ЈЕ Д=6.2см. ГОРЊА ПОЛОВИНА ВРАТА ЗАСТАКЉЕНА
СУ СА ТЕРМО ИЗОЛИРАЈУЋИМ ПАКЕТОМ КОЈИ СЕ САСТОЈИ ИЗ НИСКО ЕМИСИОНОГ СТАКЛА
И ФЛОТ СТАКЛА ПУЊЕНА АРГОНОМ НА РАЗМАКУ ОД 16мм. УКУПНЕ ДЕБЉИНА ЈЕ 4+16+4мм.
ДОЊА ПОЛОВИНА ВРАТА ЗАТВОРЕНА ЈЕ ОБОСТРАНО СА АЛУМИНИЈСКИМ ЛИМОМ ДЕБЉИНЕ
Д=0.8мм. ИЗМЕЂУ КОЈИХ СЕ НАЛАЗИ ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА(стиродур) Д=2.0см. ОКОВ ЈЕ СНАБДЕВЕН СА МЕХАНИЗМОМ КОЈИ САДРЖИ И ОДГОВАРАЈУЋУ БРАВУ. МЕХАНИЗАМ ОМОГУЋУЈЕ
ОТВАРАЊЕ КРИЛА ПРЕМА ШЕМАТСКОМ ПРИКАЗУ,КАО И КВАЛИТЕТНО ЗАПТИВАЊЕ (дихтовање)
КРИЛА ОБА КРИЛА ИМАЈУ ШИРОКИ РУКОХВАТ ПО ЦЕЛОЈ ШИРИНИ КРИЛА(СА ОБЕ СТРАНЕ КРИЛА)
АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА НАЛАЗИ СЕ У ГОРЊОЈ ПОЛОВИНИ ВРАТА. РАМОВИ
СЕ ФИКСИРАЈУ ЗА ШТОК ЗИДА СА ЧЕЛИЧНИМ ТИПЛОВИМА И ШРАФОВИМА. ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ЗИДА И ШТОКА ВРАТА СЕ ПОПУЊАВА ПОЛИУРЕТАНСКОМ ПЕНОМ.
СА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ ИЗМЕЂИ ЗИДА И РАМА СПОЈ СЕ МАЛТЕРИШЕ МАЛТЕРОМ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЛЕПКОМ.

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

РАЗМЕРА 1:50

ЛИСТ БР.

3

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОЗНАКЕ
ШЕМЕ

Ђушина бр.7 Београд
СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА
ЈЕДНОСТРУКИ ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР
КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 80/90
ПРИЗЕМЉЕ

-

I

СПРАТ

-

II СПРАТ

ПОТКРОВЉЕ

-

171

УКУПНО

171

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ
САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
3. ПРЕДВИДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ ЦЦА 50% ОТВАРА ОКО ОБЕ ОСОВИНЕ А ОСТАЛО ОКО ЈЕДНЕ.
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

РАЗМЕРА

1:50

ЛИСТ БР.

8

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОЗНАКЕ
ШЕМЕ

Ђушина бр.7 Београд
СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА
ЈЕДНОСТРУКИ ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР
КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 73/225
ПРИЗЕМЉЕ

12

I

СПРАТ

12

II СПРАТ

ПОТКРОВЉЕ

12

-

УКУПНО

36

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ
САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

РАЗМЕРА

1:50

ЛИСТ БР.

7

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОЗНАКЕ
ШЕМЕ

Ђушина бр.7 Београд
СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА
ЈЕДНОСТРУКИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР
КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 155/181
ПРИЗЕМЉЕ

-

I

СПРАТ

-

II СПРАТ

ПОТКРОВЉЕ

3

-

УКУПНО

3

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ
САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

РАЗМЕРА

1:50

ЛИСТ БР.

5

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОЗНАКЕ
ШЕМЕ

Ђушина бр.7 Београд
СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА
ЈЕДНОСТРУКИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР
КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 155/225
ПРИЗЕМЉЕ

78

I

СПРАТ

83

II СПРАТ

ПОТКРОВЉЕ

-

80

УКУПНО

241

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ
САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

РАЗМЕРА

1:50

ЛИСТ БР.

1

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Ђушина бр.7 Београд

СПОЉНА ПВЦ СТОЛАРИЈА-ПРОЗОРИ И ВРАТА
ОПШТИ ОПИСИ КОЈИ ВАЖЕ ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

ОПИС
Оквир фасадне столарије израђен је од ПВЦ профила ојачаног са унутрашње стране
металним деловима,али тако да одговарају димензијама постојећих отвора.
Крила су направљена од специјалних ПВЦ профила,димензија према постојећим
дрвеним профилима.Ојачани су са унутрашње стране металним профилом.Јачина
профила треба да одговара стандарду за дате димензије крила.
Оков је са погонским механизмом који садржи одговарајућу браву.Механизам мора
да омогући отварање крила према шематском приказу за одговарајућу позицију отвора
као и квалитетно заптивање - дихтовање крила.Киповање крила је са десне стране
прозора гледано са унутрашње стране.Столарију застакљивати са нискоемисионим
стаклом и то: 4 лове-16аргон-4флот и са уграђеним вертикалним и хоризонталним
шпроснама између два стакла, а по димензијама и облику мора бити
идентично постојећој столарији.Дихтује се ЕПДМ гумом.
Уградња столарије је сувим поступком, шрафљењем рама челичним шрафовима и
попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном.
Са спољње и унутрашње стране између зида и рама спој замелтерисати малтером или
одговарајућим грађевинским лепком.
Сва столарија снабдевена је са одговарајућим оковом и бравом за затварање и
закључавање.

НАПОМЕНА
1. СВЕ МЕРЕУЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
2. ПО ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ТРАЖИТИ
САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ЗОРАН БАЛАБАН
дипл.инг.арх.

ЛИСТ БР.

1
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