Датум: 17.12.2021. године
Број: 366

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Набавка радова на адаптацији подрумских просторија у згради седишта
Црвеног крста ВојводинеПозивате се да до 23.12.2021. године, до 10:00 часова, на адресу Наручиоца, ул.
Пионирска 8, 21000 Нови Сад или на мејл: boris@ckv.org.rs доставите понуду у
поступку набавке радова на адаптацији подрумских просторија у згради седишта
Црвеног крста Војводине, који премер радова се налази на страни 5. овог Позива.
Отварање понуда ће се обавити јавно у просторијама седишта Наручиоца, дана
23.12.2021. године у 10:15 часова.
Предметна набавка процењена је на износ од 1.400.000,00 динара без пдв.
Наручилац ће у складу са чланом 71. Правилника о начину обављања послова јавних
набавки и набавки на које се закон не премиењује у Црвеном крсту Војводине, послати
Позив за подношење понуда на адресе три потенцијална понуђача, заједно са овим
позивом, са садржајем Позива како је наведено у члану 71. Правилника. Поред
наведеног позив ће бити објављен и на интернет страници Црвеног крста Војводине.
Неопходно је да понуђач уредно попуни обавезне обрасце и то:
- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
- Образац понуде и структуре цене и
- Модел уговора.
У обрасцу структуре цене (стр. 6), потребно је да понуђач одреди цену СА и БЕЗ пдв-а.
Критеријум за доделу Уговора је „ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
КОНТАКТ ОСОБА: БОРИС БАШКАЛО, e-mail: boris@ckv.org.rs

I.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ: ДА понуђач
_________________________________________________________
из
_____________________, ул._______________________________ испуњава све ниже
наведене услове из члана 111. ст. 1. тач. од 1) до 5) Закона о јавним набавкама и да
располаже потребним доказима:
Бр. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако
привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у
периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа
у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване
криминалне групе и кривично дело удруживање ради
вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично
дело злоупотребе у вези са јавном
набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у
Правни основ
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита,
кривично дело преваре, кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности,
кривично дело преваре у обављању
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело
тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у
ропском односу.
1.2. Порези и доприноси

Правни основ

Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже
да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне.
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1.3.

Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права

Правни основ:

1.4.

Сукоб интереса

Правни основ:

1.5.

Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект
у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права,укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о
јавним набавкама.
Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у
смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони
другим мерама.

Непримерен утицај на поступак

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект
покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или
доделе уговора.

М.П.

Потпис одговорног лица привредног субјекта
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II.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________ од ___________ (датум понуде) за набавку радова на адаптацији
подрумских просторија у згради седишта Црвеног крста Војводине.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТ. БР. ПОНУЂАЧА:
(ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕ. АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
(E-mail)
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
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III.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ОПИС
Крпљење и кречење белом бојом два пута
Гипс каскаде, обрада и сакривање инсталацијa

Јединица Количина
мере
m²
447.42
m²
49.53

Гипсани зид са хидро и термо изолацијом (остава
предпросторије)
Спуштени плафон у ходнику

m²

Лепљење керамике флексибилним лепком, набавка,
испорука керамичке облоге
Сoкла
Чишћење, матирање и фарбање радијатора, обрачун по
ребру радијатора, у цену улазе цеви које су на
радијатору
Обрада прозора и спалетни након уградње нових
прозора, обрада се врши гипсаним плочама,
стиродуром, обрачун по отвору, урачуната обрада
спољне и унутрашње стране
Набавка, испорука и уградња нове разводне табле са
осигурачима
Израда ревизионог отвора шахте од керамичке облоге

m²

m²

18.72
5.66
27.2

m¹

38.1

ком

81

ком

18

ком

1

ком

1

ком

11

ком

2

12.

Шмирглање (матирање) унутрашњих врата, фарбање
истих, белом лак бојом у два слоја, са ситним
поправкама по потреби, уградња нових квака, обрачун
дат по отвору
Двокрилни прозор дим.1400x1400 подрум-сутерен

13.

Двокрилни прозор дим.1060x1000 подрум-сутерен

ком

5

14.

Двокрилни прозор дим..1200x1200 подрум-сутерен

ком

1

15.

Двокрилна улазна врата дим 1200x2300 подрум-сутерен

ком

1

11.
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IV.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Понуђеном ценом потребно је обухватити комплетан рад, материјал, транспорт,
монтажу, растур материјала, амортизацију, отпад, алат и зараду за све врсте
грађевинских и занатских радова, помоћне скеле и подупирања, уколико није у
појединим позицијама назначено. Ценом урачунати све потребне услове рада, тако да
нема посебних додатних обрачуна. Пре достављања понуде, извођач може да обиђе
локацију и да се ближе упозна са просторијама у којима ће се обавељати предметни
радови. Обрачун извршених радова, вршиће се премеравањем стварно извршених
радова на лицу места. Предметна набавка процењена је на износ од 1.400.000,00
динара без пдв.
Ред.
бр.

Опис радова

Јед.
мере

Крпљење и кречење белом
1. бојом два пута

m²

Гипс каскаде, обрада и
2. сакривање инсталацијa

m²

447.42
49.53

Гипсани зид са хидро и термо m²
3. изолацијом (остава
предпросторије)
Спуштени плафон у ходнику m²
4.
Лепљење керамике
флексибилним лепком,
5.
набавка, испорука керамичке
облоге

Кол.

18.72
5.66

m²
27.2
m¹

6. Сoкла
Чишћење, матирање и
фарбање радијатора, обрачун
ком
7. по ребру радијатора, у цену
улазе цеви које су на
радијатору
Обрада прозора и спалетни
након уградње нових
прозора, обрада се врши
ком
8. гипсаним плочама,
стиродуром, обрачун по
отвору, урачуната обрада
спољне и унутрашње стране
Набавка, испорука и уградња
ком
9. нове разводне табле са
осигурачима

38.1

81

18

1
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Јед. цена Јед. цена Укупна
без пдв-а са пдв-ом цена без
пдв-а

Укупна
цена са
пдв-ом

Израда ревизионог отвора
10. шахте од керамичке облоге

11.

12.
13.
14.
15.

Шмирглање (матирање)
унутрашњих врата, фарбање
истих, белом лак бојом у два
слоја, са ситним поправкама
по потреби, уградња нових
квака, обрачун дат по отвору
Двокрилни прозор
дим.1400x1400 подрумсутерен
Двокрилни прозор
дим.1060x1000 подрумсутерен
Двокрилни прозор
дим..1200x1200 подрумсутерен
Двокрилна улазна врата дим
1200x2300 подрум-сутерен

ком

1

ком

11

ком

2

ком

5

ком

1

ком

1

УКУПНО: без ПДВ

НАПОМЕНА:
Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди укупну најнижу цену без пдв-а.
-Рок и начин плаћања:
Наручилац ће плаћање извршити у року од 10 дана од дана извршеног пријема радова.
-Рок за извођење радова:
______ дана (највише 30) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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са ПДВ

V.
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен дана

године, између следећих уговорних страна:

1. „ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ - ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ“, са седиштем у Новом
Саду, ул. Пионирска 8, ПИБ: 100236299, МАТИЧНИ БРОЈ: 08044198, кога заступа
секретар Бошко Митрашиновић, у даљем тексту: Наручилац,
и

2. ___________________ са седиштем у ___________________, ул. ___________________
бр.
, ПИБ:
,
Матични
број:
___________________ кога заступа ___________________ (у даљем тексту: Извођач
радова).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на адаптацији подрумских
просторија у згради седишта Црвеног крста Војводине. у складу са предмером
радова из Позива за подношење понуда који чини стаставни део овог Уговора.
Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца изврши послове из става 1. овог
члана под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Извођача радова број:
__________од
2021. године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Укупна уговорена цена радова из члана 1. овог уговора износи: __________
динара без ПДВ-а , односно
динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена по јединици мера је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
уговорена цена обухвата и трошкове организације радова, трошкове осигурања
градилишта и све остале зависне трошкова који падају на терет Извођач радова.
Члан 3.
Плаћање уговореног износа из члана 2. Уговора извршиће се у целости у року
од 10 дана од извршеног пријема радова од стране законског заступника Наручиоца.
Квалитет извршених послова Извођача радова контролисаће и пратиће лице
овлашћено од стране Наручиоца.
Члан 4.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
року од __________ (највише 30) календарских дана, рачунајући од дана увођења у
посао.
Члан 5.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1 % од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 25% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
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Члан 6.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и
грађевинско-занатске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим законским и подзаконским прописима, Посебним узансама о грађењу,
предмером радова и овим уговором.
Извођач се обавезује:
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа
свих одговорности које се тичу безбедности, прописа о заштити животне
средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова;
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду за шта у потпуности
преузима одговорност од евентуалне материјалне или нематеријалне штете
начињене прама запосленим или ангажованим лицима на изграњи објекта или
трећим лицима;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда
Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро
извршење посла, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права протеста и
доказивања и платива на први позив, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене
вредности 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 30 дана од истека рока за коначно
извршење радова.
Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
Извођач радова не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда
и бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у
гарантном року, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права протеста и
доказивања и платива на први позив, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене
вредности 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 мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да
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уновчи уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од
дана пријема писменог позива од стране Наручиоца. У том случају Наручилац може
ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом
доброг привредника.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење менице.
Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове износи
године (не краћи од две године)
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене
материјале и опрему, као и упутства за руковање.
Члан 9.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом,
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од
5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача,
наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.
Члан 10.
За све што овим уговором није посебно уговорено примењују се одредбе Закона
о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе
Посебних узанси о грађењу, као и одредбе других важећих позитивних законских и
подзаконских прописа из ове области.
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Новом Саду.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три)
задржава свака од уговорних страна.
ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
секретар, Бошко Митрашиновић
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