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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), чл. 37.
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поступка јавне набавке мале вредности број 03/2020, 04 број 113-3/20 од
02.04.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 04 број
113-4/20 од 02.04.2020. године, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 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.

2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ број 03/2020 су радови – одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије
Ознака из ОРН: 45331000 – радови на инсталацији грејања, вентилације и
климатизације
3. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Мирослав Ђуђар, Е - mail адреса: miroslav.djudjar@mij.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 03/2020 су радови – одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије
2.Партије
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И
МЕСТО УТВОЂЕЊА РАДОВА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
А .ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1.СНАБДЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Снабдевање објекта топлотном енергијом је из котларнице војног комплекса, која се
налази у непосредној близини објекта. Када котларница није у функцији, прелазном
периоду године и у зимском периоду, током ноћи, када се спољашња температура не
спушта испод +5°, тада се објекат „Старог музеја“ може грејати са постојећеом
топлотном пумпом, користећи хладњаке клима комора за грејање у режиму топле воде
45/40°
Из котларнице за објекат „Стари музеј“ полази топловод 76.1x2.9, капацитета Q =
160кW, тW = 80/60°.
У котларници је смештен размењивач, експанзиони суд, циркулациона пумпа, радна и
резервна с припадајућом фином и грубом арматуром.
Топловод улази у објекат кроз шахт у машинској сали 2 где се одваја прикључак за
радијаторско грејање, „fan coil“ апарат и грејач клима коморе а други крак се води по
фасади објекта уз војни комплекс до машинске сале 1 до грејача друге клима коморе,
радијаторског грејања и фан цоил апарата.
2. СНАБДЕВАЊЕ РАСХЛАДНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Обезбеђење расхладне енергије за потребе постојећих потрошача: хладњаци клима
комора 1 и 2, „fan coil“ апарати уз подстанице 1 и 2, се остварује помоћу: Инвертерског
расхладног агрегата – топлотне пумпе, производ фирме „ЛГ“, Кореа, тип: ARUN
200LTE+2xARNH 10. Агрегат је са термичком заштитом мотора компресора, уређајем за
start-up агрегат, Flow switch-em, уређајем за поднапонску заштиту, управљачком
јединицом ван уређаја - control remote box - даљински модул (монтиран у РО
подстанице), HR Unit-ом PRHR040, Hidro Kim-ом: 2XARNH10, хидромодулом (пумпа DAB
KC 250T).
Техничке карактеристике расхладног агрегата – топлотне пумпе, са 35% пропилен
гликола , при спољној пројектној температури (Tsp=37C,Tw=7/12C), Q hl = 39,5 kW, Qgr = 37
kW,(Tsp 7,tw=45/40C),protok fluida G= 7,92m3/h,snage N=15,9/13,5kw. Расхладни агрегат
ради као топлотна пумпа у прелазном периоду када не ради котларница. Радни опсег
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уређаја је од -15º до 43º. Расхладни агрегат постављен је у зеленој површини у
непосредној близини излаза из објекта, уз ограду војног комплекса.
Рахладни агрегат-топлотна пумпа је снабдевен са својом циркулационом пумпом,
вентилима сигурности и свом осталом потребном фином и грубом арматуром и
аутоматиком која обезбеђује аутономан рад. Цевовод гликола се од машинске сале МС
2 до МС 1 води по фасади уз војни комплекс.
Дилатација гликола решена је преко затвореног мембранског експанзиомог суда
постављеног у Машинској сали МС 2
3. ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРА
За потребе канцеларијског простора и предпростора изложбених просторија уз доњу и
горњу подстаницу, предвиђене радијатори са термостатским вентилима и вентилатор
конвектори (четвороцевни систем, грејач-вода; хладњак-гликол) и припадајућом цевном
мрежом.
Цевна мрежа радијаторског грејања и вентилатор конвектора повезује се на топловод,
односно цевовод гликола, а на прикључцима се поставељају регуалциони вентили ради
балансирања протока.

4. ИНСТАЛАЦИЈА „HVAC-А“

Предвиђена је уградња две клима коморе типа KGHO са парним овлаживачем
постављеним на каналу припремљеног ваздуха, V = 5.000m³/h, Q gr = 60,9kW, Q hl =
16,7kW, i ovlaživač vazduha G = 7,96kg/h.
Комора је испоручена са комплетном аутоматиком и припадајућим орманомза
аутономан рад система.
Технички задовољавајућа је комора тип К4 производ фирме SOKO Београд, дим 4.450 x
1.075 x 1.000 мм.
Комора је састављена од усисног вентилатора, мешне секције, филтера G-4 i F-7, грејача,
хладњака са елиминатором капи и секције потисног вентилатора.
Свеж и отпадни ваздуха се прикљућују на постојеће отворе на фасади а повратни ваздух
на постојеће подне канале.
Припремљени ваздуха се повезује на постојеће округле канале који се воде унутар
спуштеног плафона.
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Количина свежег ваздуха у систему вентилације која у пројектном режину износи 20% а
обезбеђује довољну количиону свежег ваздуха.
Расхладни агрегат – топлотна пумпа је инвертерског типа тако да максимално штеди
енергију при свакој употреби агрегата.
Пројектом је предвиђена уградња одговарајућух пригушивача буке и противпожарних
клапни на излазу из машинских сала.
Предвиђена је изолација канала који се воде у подстаници са изолацијом Armafleks
halogen free одређене дебљине као и изолација цевне мреже хладне воде.
Цевна мрежа топле воде изолује се изолацијом минералном вуном 40мм у облози од Al
лима.
Део канала који се води у машинској сали до противпожарне клапне а представља
другу противпожарниу зону изолује се изолацијом отпорном на ватру од 90 мин
испитана према JUS EN 1366-1.

Б. САНАЦИЈА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

1.УОЧЕНИ НЕДОСТАТЦИ У РАДУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Током рада система климатизације у различитим режимима (грејање, хлађење и
прелазни период) уочени су проблеми са одржавањем (остваривањем) планираних
пројектованих услова:
Зими: t = 18-22 ºC 40-60 % r.v,
Лети: t = 24-26 ºC 40-60 % r.v.
у изложбеним просторијама. Посебно, велики су проблеми са одржавањем релативне
влаге у изложбеним просторијама, јер су оне изнад дозвољених вредности и самим тим
угрожавају изложбене експонате.
Постојећа топлотна пумпа, није класична топлотна пумпа већ склоп VRF-Heat recovery
спољне јединице, два унутрашња хидро-кита (вода –фреон измењивача) са
експанзионим вентилима, фреонском инсталацијом, независним контролерима. На
хидро-китове, прикључена је главна циркулациона пумпа .
Капацитет расхладне енергије, постојеће топлотне пумпе је недовољан за остваривање
одвлаживања ваздуха на хладњацима клима система (К1 и К2), посебно при повећаном
броју посетилаца у изложбеном простору и повећаном проценту релативне влаге у
свежем ваздуху (кишни период, прелазни режим рада система).
Постојећи погони регулационих вентила се воде са двотачкастом регулацијом, што утиче
на прецизност регулације температуре воде на хладњацима и грејачима. Не постоји
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резервна пумпа хидромодула. Није предвиђена акумулација хладне воде, ради
нормалног рада расладне машине (број-укључења/искључења).
2. ПРЕДЛОГ САНАЦИЈЕ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
Уважавајући наведене проблеме у експлоатацији система климатизације објекта „Старог
музеја“ санација система климатизације са следећим радовима обухвата:
- доградњу испаривачких јединица са директном еxпанзијом за сваку клима комору,
капацитета по 15kw, која треба да обезбеди потребну количину расхлане енергије за
одвлаживање. Уградња испаривачке јединице се поставља на каналском разводу клима
система унутар постојећих подстаница, демонтажом дела канала. Спољашња јединица
горње подстанице се поставља на фасади према војном објекту а спољашња јединица
доње подстанице се поставља на бетонском постољу уз постојећу топлотну пумпу ЛГ.
Развод цевне мреже фреонске инсталације од спољашње јединице до испаривача
(течне /гасне фазе) се води видно кроз спољашње зидове подстаница, према
предвиђеним капацитетима уређаја. Одвод кондензата са Dx јединица се спроводе до
постојећих сливника.
-За регулацију влаге постављају се електрични, каналски догрејачи, за сваку клима
јединицу. Догрејачи се уграђују у каналску мрежу иза испаривача и елиминатора капи.
Смештај заштитне и управљачке опреме потребне за прикључење и исправно
функционисање електро инсталације и електричних грејача се поставља у постојећим
РО (електрозразводни ормани) у клима подстаницама .
-Постојећи погони вентила топле и хладне воде раде у ON-OFF регулацији, те се врши
замена ради остваривања континуалне регулације а и замена постојећих контролера
ради неправилног рада истих. Контролери нису опремљени свим потребним
функцијама за регулацију рада HVAC -а према свим режимима рада система
климатизације.
-Уградња акумулационог суда, запремине 160л, на систему хладне воде ради
растерећења рада расхладне машине (топлотне пумпе).
-Замена постојећих решетки за одсис ваздуха из изложбеног простора. Нове решетке се
испоручују са регулаторима протока и заштитном перфорираном дистрибутивном
мрежом, по узору на постојеће.
-Сви потребни електро радови на повезивању уграђене опреме, аутоматике и
периферије на оба краја, пуштањем у рад са подешавањима тражених параметара у
свим предвиђеним планираним раду система (летњи,зимски и прелазни режим рада).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА са обрасцем структуре цена
Термотехничке инсталације
Редн
и број

Спецификација материјала и
радова

1

2
Isporuka i montaža uređaja RAS6XHNP1E +DX kit EXV-6.0E2 +
kontroler PC-ARFP1E ili
odgovarajući. Spoljašnja oprema se
montira neposredno uz podstanice
klima komora na predviđenim
podestima a unutrašnja jedinica se
ugrađuje u adaptirani deo
kanalskog razvoda klima komore u
podstanicama (dve odvojene
podstanice sa klima komorama
istih tehn. karakteristika.).
Isporuka i montaža isparivača sa
eliminatorom kapi + električni
grejač snage 15 Kw. Oprema se
ugrađuje u kanalski razvod u
podstanicama postojećih klima
sistema , preradom kanala unutar
podstanica.
Isporuka i montaža bakarnih cevi
sa izolacijom istih i elektro kablova
za međuvezu unutrašnjih i spoljnih
jedinica, navedenih u (poz.1 i 2)
Prepravka limenih kanala, radi
ugradnje opreme (poz.2):
demontažom dela postojećih,
isporukom i izradom novih
fazonskih komada kanala.
Isporuka i montaža elektro kablovа
za povezivanje elemenata
automatike (periferije: senzora
temperature i vlage, pokretača
ventila i dr.), potrebnih za vođenje
rada sistema klimatizacije
dogradnjom isparivača, dogrejača i
ovlaživača.
Isporuka i montaža cilindra
ovlaživača CAREL BL0T2C00H2
(podstanica br.1)

1

2

3

4

5

6

Јединица
Количина
мере
3

4

kompl.

2

kompl

2

paušal

1

paušal

1

paušal

1

komplet

1
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5

Вредност без
ПДВ-а
6 (4 * 5)
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7
8

Radovi na programiranju
kontrolera
Dopuna instalacija freonom

paušal

1

kompl.

2

12

Radovi servisera na ugradnji
navedenih delova, povezivanju i
puštanju uređaja u rad
paušal
Isporuka i montaža kontrolera FAC
2611, proširenja IOM 2721, displeja
DIS1710 ili odgovarajući
kompl.
Isporuka i montaža senzora
temperature i relativne vlage
kompl.
Isporuka i montaža pogona ventila
SAS61,03
kom.

13

Pomoćni materijal, konzole, srebro
za varenje I sl.

9

10
11

14

14

15

16

Isporuka i montaža aluminijumskih
rešetki sa regulatorom protoka,
dimenzije 500x150 sa zaštitnom
perforiranom pločom. Radovi
obuvataju demontažu postojećih
rešetki, čišćenje usisnih grla i
ugradnju novih rešetki.
Isporuka i montaža aluminijumskih
rešetki sa regulatorom protoka
,dimenzije 400x200 sa zaštitnom
perforiranom pločom.radovi
obuhvataju demontažu postojećih
rešetki,čišćenje usisnih grla i
ugradnju novih rešetki.
Isporuka i montaza odzracnog
lonca Ø100x150mm,sa odzracnim
vodom I slavinicom 1/2" u
podstanici br.2 na instalaciji
dovoda tople vode iz kotlarnice.
Isporuka i montaža akumulacionog
suda,zapremine 160l, sa
priključcima DN80NP6x2,
pražnjenja DN 20, sa ventilom
sigurnosti dn25Np6
Укупно: термотехничке
инсталације

1
2
4
2

paušal

1

kompl.

12

kompl.

15

kompl.

1

kompl.

1
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Грађевински радови
Редн
и број

Спецификација материјала и
радова

Јединица
мере

Количина

1

2
Izrada betonskog postolja za
Spoljasnju jedinicu (zemljani
radovi, tesarski radovi, armiracki
radovi, transportni toskovi sa
rašćišćavanjem i odvoženjem šuta)
- dimenzije 1200x600 mm
-a.b.Beton 15 cm MB20
-armatura Q- 188
- tampon šljunka 10 cm
- armaturna korpa 5 m

3

4

1

kompl.

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Вредност без
ПДВ-а
6 (4 * 5)

1

Укупно: грађевински радови

динара без ПДВ-а

Уземљење
Редни
број
1

Спецификација материјала и
радова

2
Priključenje na postojeću
instalaciju uzemljenja: polaganje
Zn trake 25x4 mm,Ukrsni komadi
1
SPS EN 62305-1
Kontrola uzemljenja i povezivanje
na postojeće uzemljenje i i
izvođenje radova na
izjednačavanju potencijala sa
2 ispitivanjem .

Јединица
мере

Количина

3

4

kompl.

1

kompl.

1

Укупно: уземљење

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Вредност без
ПДВ-а
6 (4 * 5)

динара без ПДВ-а

Напомене:
-

Понуђач је дужан да уз понуду достави слику и техничке карактеристике понуђених
уређаја из којих се недвосмислено може утврдити да понуђени уређаји испуњавају
захтеве наручиоца. У супротном понуда понуђача ће бити неоговарајућа.
Уређаји се испоручују и радови се изводе на адреси наручиоца
Понуђач је дужан да изврши пуштање у рад комплетног система.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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;
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
5) да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова 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;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ из тач. 1) 2 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
финансијским што подразумева:
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- да је понуђач остварио приход од добара, услуга и извођења радова за
обрачунску 2019. годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде и
да му рачун није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2019. године
до објављивања јавног позива.
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
пословним капацитетом што подразумева:
- да је Понуђач у протеклих годину дана, рачунајући од дана објављивања позива
за подношење понуде, претходним Купцима/Наручиоцима, испоручио и
инсталирао расхладне системе који су предмет понуде укупне вредности од
најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ: Потврде издате на меморандуну претходних наручилаца/купаца потписане
и оверене од стране овлашћених лица, у слободној форми, по принципу једна
потврда = један купац/наручилац.
- да Понуђач поседује потврду/овлашћење/уговор или други важећи документ
којим је овлашћен од стране произвођача понуђене опреме, да врши дистрибуцију
или продају и уградњу.
Доказ: Фотокопија потврде, овлашћења, уговора или другог важећег документа
којим је Понуђач овлашћен од стране произвођача да врши дистрибуцију или
продају и уградњу понуђене опреме, на српском или енглеском језику. Уколико је
потврда, овлашћење, уговор или другои важећег документ на неком другом језику,
Понуђач је дужан да достави и оверен превод на српски језик од судског
преводиоца.
- да је Понуђач сертификован у складу са ISO 9001, ISO 14001 и 18001.
Доказ: Копија важећег сертификата издатог од стране правног лица које поседује
акредитацију од акредитационог тела Србије или другог акредитационог тела у
склопу међународне акредитације (International Accreditation Forum). Уколико је
сертификат у целости на страном језику, поред копије сертификата треба
доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског преводиоца. Сви
достављени важећи сертификати морају бити издати до дана подношења понуда
3) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
кадровским капацитетом што подразумева да понуђач има:
- најмање једног запосленог или радно ангажованог електро инжењера са
лиценцaма 352 и 450 ;
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Доказ: фотокопија М обрасца, фотокопија уговора о раду или радном ангажовању,
фотокопија захтеване лиценце и потврда о важности исте;
- најмање једног запосленог или радно ангажованог машинског инжењера са
лиценцама 330 и 430;
Доказ: фотокопија М обрасца, фотокопија уговора о раду или радном ангажовању,
фотокопија захтеване лиценце и потврда о важности исте;
- најмање двоје запослених или радно ангажованих сервисера за уградњу
понуђене опреме;
Доказ: фотокопија М обрасца, фотокопија уговора о раду или радном ангажовању
и фотокопија дипломе
- најмање једно запослено или радно ангажовано лице са Сертификатом А
категорије I, за обављање инсталације, одржавање и сервисирање и проверу
цурења расхкадне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и
капацитета;
Доказ: фотокопија М обрасца, фотокопија уговора о раду или радном ангажовању,
фотокопија Сертификата издатог од стране Министарства заштите животне
средине Р. Србије;

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, изузев доказа за које је
захтевано да се достављају уз понуду.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на
увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када
се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова - одржавање система за климатизацију Старог музеја у
комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 испуњава све обавезне услове из члана
75. Закона и додатне услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда;
5) Понуђач
испуњава
додатне
услове
дефинисане
конкурсном
документацијом предметног поступка јавне набавке изузев услова за које
се докази достављају уз понуду.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке радова - одржавање система за климатизацију Старог музеја у
комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за
јавну набавку радова - одржавање система за климатизацију Старог музеја у
комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020, поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

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.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН 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.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Музеј Југославије, Београд, Михаила Мике Јанковића 6 у
Београду, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15.04.2020. године до 10 часова. Отварање понуда је 15.04.2020. године
у 10,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музеј Југославије,
Београд, Михаила Мике Јанковића 6, у Београду, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - одржавање система за климатизацију
Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - одржавање система за климатизацију
Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - одржавање система за климатизацију
Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
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, и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање за изведене радове је у року од 45 дана од дана завршетка радова.
Рачун се доставља на адресу седишта Наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
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9.3. Други захтев
Понуђач наводи цену у динарима без и са пдв-ом (у обрасцу понуде).
Гарантни рок минимум 2 године од дана пуштања у рад.
Максимални рок завршетка 90 дана од дана закључења уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато све што је наведено по техничкој спецификацији.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Меница за озбиљност понуде - Понуђач је дужан, да уз понуду, на име средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, са картоном депонованих потписа,
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 5% од понуђене
цене, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде, са клаузулом
„без протеста“ и „по виђењу“ на име гаранције за озбиљност понуде.
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем буде
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
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Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону
регулише ову област.
Уколико понуђач уз понуду не достави комплетну захтевану документацију као средство
обезбеђења за озбиљност понуде, понуда понуђача ће бити неприхватљива, односно
биће одбијена у складу са Законом о јавним набавкама.
Изабрани понуђач је дужан да пре, а најкасније приликом закључења уговора
достави:
Средство финансијског обезбеђења отклањање грешака у гарантном року - Понуђач је
дужан, да приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично
овлашћење – писмо оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум
колико и најдужа гаранција.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Понуђач је дужан, да
приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично
овлашћење – писмо оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум
30 дана дужи од рока за извођење радова.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail: miroslav.djudjar@mij.rs тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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 и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/2020”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. 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.
16.
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

ОБАВЕЗА

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине
понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
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ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда у којима буду понуђене исте цене, као
најповољнија понуда биће она у којој је понуђен краћи рок завршетка радова.
У ситуацији када постоје две или више понуда у којима буду понуђене исте цене и исти
рок завршетка радова, као најповољнија понуда биће она у којој је понуђен дужи
гарантни.
Уколико и након додатних критеријума буду постојале једнаке понуде, у циљу
задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда
изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити
упућен Захтев за присуство.
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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: miroslav.djudjar@mij.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
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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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није
отклонио.
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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
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 је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од
8 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова одржавање система за климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије
ЈНМВ бр. 03/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке 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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
3)
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.
Конкурсна документација за ЈНМВ 03/2020

29/ 37

У складу са захтевом и упутствима за подношење понуде и дефинисаном спецификацијом
за наведену јавну набавку нудимо вам захтеване радове по наведеним ценама:
Рекапитулација:
Редни
Назив ставке
број

Вредност без
ПДВ-а

1.

Термотехничке инсталације

2.

Грађевински радови

3.

Уземљење

Вредност са
ПДВ-ом

Укупно динара без ПДВ-а
Укупно динара са ПДВ-ом

Рок завршетка радова ______ дана од дана закључења уговора о јавној набавци.
Гарантни рок _____ месеца/и од дана пуштања у рад система.
Рок плаћања: дефинисан је конкурсном документацијом
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже вредност, у коју су урачунати сви трошкови
наведени у спецификацији, са свим трошковима,
Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде
Напомена:
Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо
све услове и обавезе из наведених докумената.
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Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо добра, која су предмет понуде,
испоручити, а радове извести у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета
који су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на
врсту, карактеристике (спецификације), квалитет и опис радова који су предмет јавне
набавке.“
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. Михаила Мике Јанковића 6, из
Београда, матични број: 17156390, ПИБ 100287514, рачун бр. 840-1620-21 који се води код
Управе за трезор, кога заступа директорка мр Неда Кнежевић (у даљем тексту: Наручилац)
са једне стране
и
____________________________________________ са седиштем у ____________, ул.
________________________, матични број: _________________, ПИБ: ________________,
рачун број: _____________________ код _______________, кога заступа _______________ (у
даљем тексту: Извођач)
и
понуђачи као учесници заједничке понуде:________________________________________
(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).
са подизвођачем у понуди: ________________________________________________
(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).
закључили су дана ______.2020. године
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговорне стране констатују:

Члан 1.

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 03/2020 за
набавку радова - одржавање система за климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја
Југославије, према називу и ознаци из општег речника набавки 45331000 – радови на
инсталацији грејања, вентилације и климатизације, ради закључења уговора о јавној
набавци.
Да је Извођач доставио понуду, број: ________ од ________2020. године, чији се образац
понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.
ПРЕДМЕТ
Члан 2.
Предмет Уговора је испорука, уградња и извођење радова одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије, сагласно спецификацији из
Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке и понуде број: ________ од
_______2020. године (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.
Извођач се обавезује да ће радове који су предмет овог Уговора, извршити у року
назначеном у Обрасцу понуде.
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно
износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.
Цене које је предмет овог уговора непроменљива је у периоду важности овог уговора, без
обзира на време извођења и друге околности које утичу на формирање цена предметних
радова.
Плаћање за изведене радове је у року од 45 дана од дана завршетка радова.
У вези са ставом 3. овог члана наручилац задржава право а извођач је сагласан да у
ситуацији проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, рок од 45 дана
може да тече од момента проглашења престанка ванредног стања.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да након писменог обавештења Извођача радова о завршетку
радова, формира комисију за пријем изведених радова.
Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Извођача, по цени из Понуде и на
начин дефинисан чланом 3. овог уговора, након пријема изведених радова.
У случају прекорачења рока из члана 3. став 3. овог уговора, Наручилац дугује Извођачу
износ законске затезне камате.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 5.
Извођач се обавезује да обавезу из члана 2. овог уговора изврши у складу са законом,
правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из
Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и
других услова из Конкурсне документације.
Ако испоручена добра/радови која је Извођач испоручио/извео, не одговарају неком од
елемената садржаним у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Извођач
одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.
У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има
право да изврши повраћај добра на терет Извођача, као и да не изврши пријема изведених
радова.
За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Извођача, Наручилац
има право на једнострани раскид Уговора.
Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других
разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Извођачу у писменој форми.
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Члан 6.
Извођач гарантује за квалитет добара и изведених радова и преузима све законске обавезе
које се односе на отклањање последица које настану испоруком неодговарајућег квалитета
или неадекватном уградњом.
Члан 7.
Ако Извођач касни са извршењем наручилац ће активирати средства обезбеђења.
Извођач је дужан да у тренутку закључења овог уговора наручиоцу достави:
Средство финансијског обезбеђења отклањање грешака у гарантном року - Извођач је
дужан, да приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо
оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум колико и најдужа гаранција.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Извођач је дужан, да
приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо
оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дужи од рока за извођење
радова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, уговара се
надлежност суда у Београду.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Овај уговор се закључује до извршења уговорних обавеза.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
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Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка
задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Извођач.

За НАРУЧИОЦА
__________________________
мр Неда Кнежевић

За ИЗВРШИОЦА
_____________________________

НАПОМЕНА: Модел Уговора понуђач је дужан да потпише и овери својим печатом чиме
потврђује да је сагласан са одредбама истог.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

__________________________

Потпис понуђача
____________________________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности радова - одржавање система за
климатизацију Старог музеја у комплексу Музеја Југославије ЈНМВ бр. 03/2020,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

____________________

Потпис понуђача
_______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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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