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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Народно позориште Ужице, ул.Трг партизана бр.12, Ужице, web:
www.teatar.rs позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“
бр.29/2013).
3. Предмет јавне набавке
Радови
4. Контакт
Особа за контакт
Даница Милићевић, e-mail: pozoristeuzice@open.telekom.rs
Маријана Зорзић Петровић, e-mail: pozoristeuzice@open.telekom.rs
телефон 031/519-966 и 031/522-097, факс 031/522-098.
2. ОПИС ПРЕМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности (радови) бр. 2 „радови на санацији и
обнови фасаде Народног позоришта Ужице“, назив и ознака из општег
речника набавке: грађевински радови – 45000000.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21,
22 и 23 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење 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 кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(не старија од два месеца од дана отварања понуда)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 (не старија од два месеца од дана отварања
понуда)
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 (не старија од два месеца од дана отварања
понуда)
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања,
односно слања позива за подношење понуда
Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне
регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за
подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки)
Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
(издата после дана слања позива за достављање понуда, односно
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова (издата после дана
слања позива за подношење понуда, односно објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки)
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној
територији
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
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доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два
месеца од дана отварања понуда)
5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу
за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом
3.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона
о јавним набавкама
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 24
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже
неопходним финансијско-пословним капацитетом и то да у последње две
обрачунске године није исказао губитак и да у задњих 6 месеци није био
у блокади
Финснсијско-пословни капацитет:
Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за
привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне две обрачунске године (2011. и 2012.), као
показатељ за оцену бонитета за претходне две обрачунске године и
податке о блокади за последњих шест месеци до дана слања позива за
подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2012.годину,
потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2012.годину.
3.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80.
Закона о јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености услова обавезних услова из члана 75
став 1 тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова
из члана 75 став 1 тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
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3.4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачкке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама 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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3.5 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама
Ред.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Назив документа

Ко је издао
документ

Број и датум
издавања
документа

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног
Привредног суда, односно извод
из одговарајућег регистра
Уверење 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 кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре
Потврда Агенције за привредне
регистре
или
потврда
привредног и прекршајног суда
да му није изречена мера
забране обављања делатности
Уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија
и
привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
Уверење надележне локалне
самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
Важећа дозвола за обављање
делатности кој је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом,
издата од надлежног органа

Датум: ________________
Место. ________________
Конкурсна документација
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Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у
неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели
уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I
2.Подаци о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан) и
изјаву понуђача о ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом
оверен и потписан), уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу
3.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом
оверен и потписан), уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв
4.Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама,
наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона
(део 3.1 у конкурсној документацији тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2)
5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и
члана 75. и 76. Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији)
6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној
документацији)
7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац спецификација (образац IV у
конкурсној документацији)
8.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде
(образац V у конкурсној документацији)
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној
понуди (образац VI у конкурсној документацији)
10. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању прописа
о заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању (образац VII у
конкурсној документацији)
4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде
сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима,
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
4.3 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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понудусамостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
4.4 Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и
седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац IIа
у конкурсној документацији);
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању
подизвођача" (образац IIб у конкурсној документацији)
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- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-4 из
конкурсне документације 3.2 тачке 1-2 из конкурсне документације)
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености услова.
4.5 Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у
конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати
Образац "Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац IIв у
конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 3.1 тачке
1-4 из конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају
заједно).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о :
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуд и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења
4. Понуђачу који ће издати рачун
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде,
се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном
документацијом.
4.7 Посебни услови Инвеститора:
- рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
4.8 Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од
пет дана од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или
оверенe копијe доказа из дела 3.1 тачке 1-5, у супротном наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
4.9 Изабрани понуђач је обавезан да пре закључења уговора поднесе
сопствену меницу са клаузулом »без права на протест«.
4.10 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које
наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су
одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
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4.11 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем
електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки, на својој интернет страници и доставити свим другим лицима
која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Народно
позориште Ужице, Трг партизана бр.12, Ужице са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна
набавка мале вредности (радови) бр.2 „санација и обнова фасаде Народног
позоришта Ужице.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
4.12 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
4.13 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама, односно у
случају из члана 112. став 2 Закона у року од три дана од дана доношења
одлуке о додели уговора.
4.14 У предметном поступку јавне набавке мале вредности (радови) бр.2 –
„санација и обнова фасаде Народног позоришта Ужице критеријум за избор
најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
4.15 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим
ако је примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели
уговора из члана 108 Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави
поступка из члана 109 Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет
Републике Србије) и доказ приложи.
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ОБРАЗАЦ I
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. ________________ од ________________ за јавну набавку
мале вредности (радови) бр.2 санација и обнова фасаде Народног
позоришта Ужице за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца www.teatar.rs

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача
Адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска адреса понуђача
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ)
2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а :
Словима :
ПДВ :
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом :
Словима :

2. Рок извршења радова је ______ ( _________________)
словима
3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
4.Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 60 дана)
словима

Датум : ____________

М.П.
_________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:
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 овласти једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац IIа.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Овлашћено лице за потписивање
уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача

Датум

Печат понуђача

Потпис понуђача

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са
подизвођачем. Уз образац се достављају докази о испуњености услова
подизвођача из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2).
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац IIб.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Назив подизвођача

Позиција радова које изводи

% укупне вредности
набавке која се поверава
подизвођачу

1.

2.

3.

4.

5.

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не
може бити већи од 50%.
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Образац IIв

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
____________________________________
Адреса понуђача:
____________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон/Факс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз
образац се достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у
заједничкој понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1-5).
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Образац III
6. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Закључен између:
1. Наручиоца: Народног позоришта Ужице, Трг партизана 12, 31000 Ужице,
ПИБ 100600174, Матични број: 07156774, број рачуна 840-186664-20 Управа за
јавна плаћања, телефон 031/519-966, Факс 031/522-098 које заступа Зоран
Стаматовић, директор (у даљем тексту Наручилац) и
2.Извођач:
Предузећа
_____________________
са
седиштем___________________ ул.________________ бр. _____________, ПИБ
______________
матични
број
_____________________
број
рачуна____________________________Назив банке _______________________,
телефон,
_________________,
факс_______________које
заступа
директор_______________________________________, (у даљем тексту)
Основ уговора:
ЈН број:____________
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________________
Понуда изабраног понуђача бр.__________од_____________
Члан 1.
Предмет овог уговора су радови на санацији и обнови фасаде Народног
позоришта Ужице у свему према усвојеној понуди.
Члан 2.
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у свему
према предмеру и предрачуну радова и понуди Извођача број -------------- од -------------године, која је заведена код Наручиоца под бројем -------------- од------------године. а према важећим техничким прописима и правилима струке за ову врсту
радова.
Члан 3.
Укупна уговорена цена радова који су предмет овог уговора сагласно понуди
Извођача
бр
____________
од
______________
године
износи
__________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара
са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се повећавати усред
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Члан 4.
Уговорене цене су сагласне да се праћење по овом уговору изврши по
окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из понуде Извођача бр ------------------ године и
потписаној од стране стручног надзора, у року ----------------- дана од дана пријема
оверене ситуације.
Члан 5.
Предметне радове Извођач је обавезан да заврши и преда Наручиоцу у року
од ------------------ рачунајући од дана увођења у посао.
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Члан 6.
Извођач је дужан да за свако одступање од уговорених радова обавести
Наручиоца.
Вишкови или мањкови за које је Наручилац дао сагласност обрачунавају се и
плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама
изведених радова.
Члан 7.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на основу
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењене.
Коначан обрачун се испоставља истовремено за Записником о примопредаји
радова.
Члан 8.
У случају да постоји потреба за извођењем накнадних радова наручилац
ће у складу са ЗЈН, у преговарачком поступку без објављивања јавног позива,
закључити уговор са извођачем.
Члан 9.
Гарантни рок за изведене радове износи -------------------- године рачунајући од
дана примопредаје радова.
Члан 10.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на квалитет
изведених радова, уграђеног материјала , као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Уколико извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у
року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац има
право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, на терет Извођача.
Члан 11.
На питања која нису посебно уређена овим уговором, примењују се одредбе
Закона о облигационим односима и други прописи којима се уређују питања
везана за грађевинске радове.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.
Члан 13.
Саставни део овог уговора је понуда Извођача радова број ---------од---------године; -предмер и предрачун радова.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3
(три) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА
Директор
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Образац IV

7. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А
Ред.
број

ВРСТЕ РАДОВА

Колич
ина

јединич
на
цена

укупна
цена
без
ПДВ

I - КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
1.

2.

Рестаурација делова фасаде обложених сеченим каменим
плочицама-штанглицама ("буњице" од две врсте камена,
"БЕЛИ СИРОГОЈНО" и "ПЛАВИ ТОК"). Све површине
облоге, на одређени начин исконтролисати, констатовати
места где недостају плочице, као и места где плочице
нису сигурно фиксиране на основу, исте обити, а подлоге
обрадити за полагање нових плочица, које морају бити од
исте врсте камена, исте боје и димензија као постојеће.
Нове плочице-штанглице се полажу на лепак, без
наглашених фуга на спојевима плочица (лепак "Цересит
11" или други одговарајући за те намене). Укупна
површина обложена штанглицама износи 512.14 м2.
Обрачун по м2 изведених замена новим штанглицама,
комплет према опису.
Количина за рестаурацију је процењена на основу
визуелног осматарања.
Рестаурација округлих стубова на тераси спрата,
обложених сеченим каменим уским тракама по висини
(облога у сегментима, један сегмент једна трака), без
наглашених фуга на спојевима трака. Све површине
облоге, на одређени начин исконтролисати, констатовати
места где недостају траке, као и места где траке нису
сигурно фиксиране на основу, исте обити, а подлоге
обрадити за полагање нових трака, које морају бити од
исте врсте камена, исте боје и димензија као постојеће.
Нове траке се полажу на лепак, без наглашених фуга на
спојевима (лепак "Цересит 11" или други одговарајући за
те намене). Обрачун по м2 изведених замена новим
каменим тракама, комплет према опису.
Количина за рестаурацију је процењена на основу
визуелног осматарања.

3.

15,50
м²

3,45 м²

Рестаурација камене облоге подова тераса, обложених
каменим плочама без наглашених фуга на спојевима. Све
површине испитати на одређени начин, посебно око
сливника,лула.
Нове плоче се полажу на цементни малтер (извођењем
пројектованих падова према лулама за одвод оборинских
вода), без наглашених фуга на спојевима. Обрачун по м2
изведеног оплочавања новим каменим плочама, комплет
према опису.
Количина за рестаурацију је процењена на основу
визуелног посматрања.

20,00
м²

УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
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укупна
цена са
ПДВ

II-ЧИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ФАСАДЕ

1.

Чишћење и прање фасадних површина од природног
камена. За прање и чишћење користити једнокомпонентни
водени систем киселог раствора, површински активних
материја у комбинацији са алкалним детерџентом,
прскањем пнеуматским распршивачем. Осим прљавштина
и фарбе овим поступком треба да се одстрани каменац и
друге врсте исољавања ("шалитра").

За горе наведене радове користити раствор, за који
постоји ваљани атест, издан од меродавних домаћих
институција (ECO RECEPT 01, ECO RECEPT 02, производ
"HEMIECO" или други одговарајући, који испуњавају горе
наведене услове).
Рад изводити према упутствима произвођача раствора,
важећим техничким нормативима у погледу заштите на
раду и заштите од пожара. Обрачун по м2 третираних
фасадних површина, у свему према опису.

2.

550,00
м²

Конзервација очишћених површина фасада од природног
камена прскањем пнеуматским распршивачем, средством
за конзервацију, једно-компонентним раствором
метилсиликона са додацима.
За горе наведене радове користити раствор, за који
постоји ваљани атест, издан од меродавних домаћих
институција (ECO IMPREGNIR MK, производ "HEMIECО"
или други одговарајући, који испуњавају горе наведене
услове).
Рад изводити према упутствима произвођача раствора,
важећим техничким нормативима у погледу заштите на
раду и заштите од пожара. Обрачун по м2 третираних
фасадних површина, у свему према опису.

3.

550,00
м²

Заштита конзервираних фасадних површина из пос 14/III, на површинама доступним за прљање графитима,
прскањем пнеуматским распршивачем, двокомпонентним
раствором метилсиликона са умреживачем за затиту од
графита.
Рад изводити према упутствима произвођача раствора,
важећим техничким нормативима у погледу заштите на
раду и заштите од пожара. Обрачун по м2 третираних
фасадних површина, у свему према опису.

50,00
м²

За горе наведене радове користити раствор, за који
постоји ваљани атест, издан од меродавних домаћих
институција (ECO IMPREGNIR А, производ
"HEMIECO" или други одговарајући, који испуњавају горе
наведене услове).

УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ФАСАДЕ
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III- ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1.

Израда и уграђивање нових одводних лула, за одвод
оборинских вода са тераса, прохром лимом д=0.8 мм,
пречника 60 мм, дужине 50 цм. Обрачун по комаду
комплет уграђених лула.

3,00
ком.

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНО СА
ПДВ

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
ЧИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ФАСАДЕ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО:
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА
ПРЕДМЕТ :
САНАЦИЈА И
2013.ГОДИНИ

ОБНОВА

ФАСАДЕ

НАРОДНОГ

ПОЗОРИШТА

УЖИЦЕ

У

Каменорезачки радови
На
деловима
фасаде
обложеним
сеченим
каменим
плочицамаштанглицама(„буњице“ од две врсте камена“бели сирогојно“ и „плави
ток“).Радови подразумевају предходну контролу(прање целокупне површине
водом под великим притиском како би биле одстрањене плочице које нису
чврсто везане за подлогу) и процену потребног броја нових плочица.Нове
„буњице“ полажу се на лепак у одговарајућим димензијама и слогу.
Стубови кружног пресека, на тераси спрата обложени су сеченим каменим уским
тракамапо висини(облога у сегментима,један сегмент једна трака). Радови
такође подразумевају предходну контролу(прање целокупне површине водомпод
притиском како би биле одстрањене камене тракекоје нису чврсто везане за
подлогу) и процену потребног броја нових.Нове камене траке полажу се на лепак
у одговарајућим димензијама и слогу.
Рестаурација камене облоге подова тераса,обложених каменим плочама без
наглашених фуга на спојевима.Површине исконтролисати на одређени
начин,констатовати места где недостају плоче,површине облоге око лула у
потпуности одстранити уклјучујући и подлогу,а након тога површине обрадити за
полагање нових плоча, које морају бити од исте врсте камена, исте боје и
димензије као постојеће.Нове плоче се полажу у цементни малтер(извођењем
пројектованих подова према лулама за одвод оборинских вода),без наглашених
фуга на спојевима.
Чишћење и заштита фасаде
Чишћење и прање фасадних површина од природног камена.За прање и
чишћење
користи се
једнокомпонентни
водени
систем киселог
раствора,површински активних материја у комбинацији са алкалним
детерџентима,прскањем пнеуматским распршивачем . Осим прљавштина и
фарбе овим поступком треба да се одстрани каменац и друге врсте исољавања.
Конзервација очишћених површина фасада од природног камена пнеуматским
распршивачем, средством за конзервацију,једнокомпонентним-раствором
метилсиликона са додатцима.
Заштита конзервираних фасадних површина, на површинама доступним за
прљање графитима,прскањем пнеуматским распршивачима , двокомпонентним
раствором метилсиликона са умреживачем за заштиту од графита.
Све ове радове изводити према упутствима произвођача раствора, важећим
техничким нормативима у погледу заштите на раду и заштите од пожара.
Лимарски радови
Израда и уграђивање нових одводних лула,за одвод оборинских вода са
тераса,прохром лимом d 0.8mm.
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Образац V

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКОВА

УКУПНО

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

__________________
__________________
__________________

Напомена: Исписује понуђач

Место: ______________
Датум: ______________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани
трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања
средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде
сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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Образац VI

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за пoдношење понуда Народног позоришта Ужице у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ (РАДОВИ) бр.2 радови на санацији и
обнови фасаде Народног позоришта Ужице у 2013.години
понуђач ____________________________________________________________
изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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Образац VII

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ (РАДОВИ)
бр.2 радови на санацији и обнови фасаде Народног позоришта Ужице,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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