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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Завод за заштиту споменика културе града Београда (у даљем тексту: Наручилац)
Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14
Интернет страница: http://beogradskonasledje.rs
Врста Наручиоца: Култура.
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак јавне набавке, сходно члану 32. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Поступак јавне набавке спроводи се у циљу закључења уговора.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je извођење радова на санацији и рестаурацији споменика захвалности
Француској, парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд, ближе описаних у
Поглављу II и Главном пројекту санације и рестаурације.
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
Шифра из Општег речника набавкe: 454541000-радови на обнови; IA41-рестаурација; IA13 –
реконструкција; IA19 – конзервација; IA27-обнављање.
Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је
чланом 3. ЗЈН.
4. КОНТАКТ
Особа за контакт: Зоран Туцић дипл. инж. арх.
Електронска пошта: nabavke@beogradskonasledje.rs
Радно време Наручиоца (рад са странкама), је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до петка.
Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним
данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20.
ЗЈН).
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног
времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.
Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет
странице Наручиоца -http://beogradskonasledje.rs.
6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за достављање понуда је до 29.01.2018. године до 09.30 часова.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Наручиоца у Београду, Калемегдан
Горњи град 14.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.01.2018. године са почетком у 10.00 часова, у
просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ГАРАНЦИЈА И ОПИС РАДОВА
1. Предмет јавне набавке је санација и рестаурација Споменика захвалности Француској, парк
Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд.
Споменик захвалности Француској – рад вајара Ивана Мештровића представља монументални споменик
националног карактера подигнут у знак захвалности за помоћ и сарадњу Француске и Србије током
Првог светског рата и у послератном периоду. Споменик је подигнут 11. Новембра 1930. године у парку
Велики Калемегдан на Београдској тврђави, на месту где се претходно налазио споменик Карађорђу који
је 1914. године срушен од стране аустроугарске војске. Подизање споменика захвалности Француској
иницирао је Одбор београдске општине децембра 1921. године решењем да се надгробни споменик којим
би била изражена захвалност и пијетет Србије према француским војницима палим при одбрани
Београда. У ту сврху отворен је кредит у висини од 80.000,00 динара, а изградња је у великој мери
финансирана добровољним прилозима Друштва пријатеља Француске као и Друштва некадашњих ђака
француских школа.
Централна фигура у бронзи, сведених, крупних форми и експресивног покрета у виду женске фигуре
натпросечне величине са испруженим мачем, симболише Францускињу која у вихору рата јуриша у
помоћ Србији. Скулптура се налази на високом постаменту од три сегмента, зиданом од пуних блокова
далматинског камена (тзв. брачког мермера) са бетонским језгром; постамент је позициониран у оквиру
геометријски решеног партера којим се додатно наглашава монументалност читаве поставке споменика.
На бочним странама, доњег ширег дела постамента, налазе се две композиције рељефа у камену: са
десне стране постављена је рељефна композиција ''Сорбона'', са представом доминантне седеће женске
фигуре која симболише просветну помоћ Француске српској омладини у току и после Првог светског
рата, док се на левој страни налази рељефна композиција ''Ратници'', која представља сарадњу српских и
француских војника током Првог светског рата. Рељефе су према Мештровићевим цртежима извели
његови ученици, вајари: Франо Кршинић, Антун Аугустинчић, Грга Антунац, Шиме Дујмић и
Орландини; радове на изради рељефа водио је Франо Кршинић. Прву студију фигуре у бронзи
Мештровић је поклонио француском Министарству просвете.
Споменик је изведен у стилу сецесије и заузима значајно место у развоју јавних споменика у Београду
због увођења нове концепције експресивности која замењује до тада уобичајену реалистичку и
наративну концепцију. Такође, ово дело представља једини скулптурални споменик Ивана Мештровића у
Београду који је у потпуности остварен по уметниковој замисли од његове почетне идеје до реализације.
Споменик припада раздобљу Мештровићевог стваралаштва после Првог светског рата, током ког су
настали његови најбројнији споменици националног карактера, монументалне концепције и редуктивних
детаља као и наглашене основне идеје.
Због културног и историјског значаја, Споменик захвалности Француској проглашен је за споменик
културе 1965. године, а 1983. године утврђен је за добро од великог значаја за Републику Србију (''Сл.
гласник РС'', бр. 28/83).
Београдска тврђава је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник
РС'', бр. 14/79).
2. Врста радова/Количина и опис радова/Квалитет
У складу са захтевима из Техничке спецификације.
4. Рок/Место извођења радова
Рок за извођење је најкасније до 10.08.2018. године.
Место извођења је Парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд и радни простор извођача
(радионица).
6. Гаранција:
За изведене радове и уграђени материјал износи минимум 5 (пет) година од дана примопредаје радова.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Физичку структуру Споменика захвалности Француској, чине:
А- Бронзана скулптура
Б- Камени постамент са бетонским језгром
А-БРОНЗАНА СКУЛПТУРА
Бронзана скулптура висине 4,35м, бочне ширине 4,00м и чеоне ширине 1,70 м, је у подножју
запуњена бетоном и повезана са бетонским језгром горњег сегмента каменог постамента
споменика. Претпостављена тежина скулптуре је око 4 тоне.
На скулптури се уочавају оштећења изазвана физичкохемијским утицајима атмосферилија,
температурним разликама у зони запуњеној бетоном, посебно утицајем мраза, што је довело до
појаве напрслина и пукотина. Потпуни увид у стање биће могућ по извршеној демонтажи и по
уклањању бетонске испуне из доње зоне скулптуре.
Бронзана скулптура је у уметничком и споменичком смислу највреднији сегмент споменика.
Радовима обухватити демонтажу, санацију, консолидацију, конзервацију и поновну монтажу
на рестаурирани камени постамент споменика.
Демонтажу бронзане скулптуре извршити пажљивим исецањем сајлом у равни испод
ослањања на камени постамент, како приликом исецања не би дошло до било каквог оштећења
бронзаног подножја скулптуре у равни њеног ослањања на камени постамент - уз обавезну
употребу дизалице због велике тежине и великог спољног габарита скулптуре. Одвојену
скулптуру одложити на припремљену платформу на градилишту.
Санацију, консолидацију и конзервацију изводити у припремљеном простору на градилишту,
због немогућности транспорта на било коју дистанцу, условљено великим укупним габаритом
скулптуре – у другом случају било би неопходно организовати специјални транспорт. Пре
почетка радова, ослободити подножје скулптуре од наливеног бетона и извршити детаљан
преглед зоне причвршћивања, као и стања бронзаног лива свих унутрашњих и спољашњих
површина скулптуре. По свим извршеним припремама, приступити радовима на санацији и
консолидацији. Решење детаља причвршћивања радити обавезно у сарадњи са ангажованим
статичарем. Радове поверити искључиво конзерватору или ливачко-конзерваторској
радионици са вишегодишњим искуством у оваквој врсти конзерваторских радова. По
извршеној санацији и консолидацији урадити цизелирање и патинирање скулптуре.
Поновну монтажу рестаурисане скулптуре на рестаурисани постамент, изводити уз обавезну
употребу дизалице и у присуству ангажованог конзерватора и статичара.
Б-КАМЕНИ ПОСТАМЕНТ
Камени постамент споменика висине 7,00м, чине три сегмента:
1.
Доњи, степенасти
висине 1,00м
2.
Средњи, са барељефима и исписима висине 2,00м
3.
Горњи, носач скулптуре
висине 4,00м
1. Доњи сегмент висине 1,00м је двостепени са профилисаном ободном траком бетонске
темељне зоне, висине око 30цм од нивоа тла. Доњи степен (висине 0,50м, а/в = 5,00/5,00м),
горњи степен (висине 0,50м, а/в = 3,60/4,00м) изведен је од камених ободних блокова са
унутрашњом испуном (језгром) од набијеног бетона (доњи степен – висине 0,50м, а/в =
3,00/3,20м; горњи степен – висине 0,50м, а/в = 1,80/2,40м). Наливање бетонског језгра је
извођено напоредо са постављањем камене облоге, степен по степен.
2. Средњи сегмент висине 2,00м, а/в = 2,20/3,00м је зидан у два реда камених ободних блокова
(оба висине 1,00м) са унутрашњом испуном (језгром) од набијеног бетона висине 2,00м (доњи
и горњи ред – висине 1,00м, а/в = 1,00/2,00м). Спољне површине камене облоге са
Конкурсна документација за јавну набавку број 18/2017

5

североисточне и југозападне стране обрађене су рељефно, у горњем реду са југоисточне стране
је урезани испис на француском латинично, а у доњем реду са северозападне стране је урезан
испис на српском језику ћирилично. Наливање бетонског језгра је извођено напоредо сa
постављањем камене облоге, ред по ред.
3. Горњи сегмент висине 4,00м, а/в = 1,00/2,70м је зидан у пет редова камених ободних
блокова (сваки висине 0,80м) са унутрашњом испуном (језгром) од набијеног бетона висине
4,00м (сви редови висине 0,80м, а = 0,275м, в1,3,5 = 1,20м, в2,4 = 1,70м), која је повезана са
бетонском испуном доње зоне бронзане скулптуре. Наливање бетонског језгра је извођено
напоредо са постављањем камене облоге, ред по ред.
У грађевинском смислу постамент се састоји од језгра од набијеног бетона променљивих
димензија хоризонталног и вертикалног пресека – ливено у оплати од камених блокова
поступком напоредног зидања и ливења, ред по ред.
Бронзана скулптура је са бетонским језгром повезана испуном од бетона у доњој зони
скулптуре, највероватније преко утопљених анкера непознатог броја, димензија и диспозиције.
Грађење постамента и монтирање бронзане скулптуре изведено је по искуству тадашњих
градитеља – без статичког прорачуна.
Камени постамент својим архитектонским решењем, слогом камене облоге и диспозицијом
елемената учествује у великој уметничкој и споменичкој вредности споменика.
Барељефи средњег сегмента постамента имају велику уметничку и споменичку вредност.
Камен употребљен за извођење облоге постамента („adria verde“ тип Б), по налазу Института
за испитивање материјала СР Србије, означен је као архитектонско грађевински камен са
ограниченом применом, неадекватан за спољну употребу у овој микроклиматској зони.
Има малу тврдоћу, велику порозност и неотпорност на утицај влаге, температурних разлика и
физичкохемијских утицаја атмосферилија.
На спољним површинама камене облоге уочавају се у великој мери љуспаста, кратераста и
оштећења у виду напрслина и пукотина, што је посебно изражено на барељефима са северне и
јужне стране средњег сегмента постамента. Током деценија излагања атмосферилијама, дошло
је и до потпуне површинске деколорације камена, што у великој мери онемогућава спровођење
конзерваторског поступка комбинације рестаурисаних постојећих са уградњом нових блокова
од истог или сличног камена.
За радове на постаменту споменика, пројектом се предвиђа супституција камене облоге
каменом физичко-механичких својстава мермерa „carrara bianco - c“, са обавезном провером
камених блокова пре транспорта, припреме и уградње од стране петролога којег ће ангажовати
Наручилац.
Пре извођења каменорезачких радова, извршити рестаурацију и консолидацију постојећих
позитива од гипса барељефа „Сорбона“ и „Ратници“. По извршеној рестаурацији и
консолидацији позитива, са њих скинути још један радни одливак у виду лакших рељефа и 3D
скен рестаурисаних позитива, који ће бити коришћени за потребе радова на клесању реплика
камених барељефа.
Демонтажа камене облоге постамента
Радовима на каменом постаменту према пројекту демонтаже који у сарадњи са пројектантом,
статичарем и петрологом припрема Извођач, обухватити демонтажу камене облоге са
демонтажом бетонског језгра.
Демонтажу камене облоге и бетонског језгра изводити исецањем сајлом, уз коришћење
аутодизалице и у комбинацији са мануелним радом, одозго на доле уз сукцесивну демонтажу
скеле.
а) Демонтажу горњег сегмента, према пројекту демонтаже, вршити пажљивим исецањем у пет
хоризонталних редова са одвајањем појединачних блокова од бетонског језгра. Демонтиране
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блокове обележити, утоварити, одвести и сложити у припремљени простор до уступања
надлежној институцији.
б) Демонтажу средњег сегмента са барељефима и исписима, према пројекту демонтаже, због
изузетне уметничке и споменичке вредности истих, као и због опасности од оштећења блокова
при појединачном исецању и одвајању – извршити уцело у једном комаду заједно са
припадајућим бетонским језгром, исецањем у контактној равни са горњим степеником
степенастог подножја постамента. Одвојени средњи сегмент потом пажљиво ослободити од
бетонског језгра, обележити, заштитити, утоварити, одвести и одложити у припремљени
простор до уступања надлежној институцији.
в) Демонтажу доњег сегмента (степенастог подножја), према пројекту демонтаже, изводити
пажљивим исецањем и одвајањем од бетонског језгра појединачних блокова.
Демонтиране блокове и делове блокова обележити, утоварити, одвести и сложити у
припремљени простор до уступања надлежној институцији. Припадајуће бетонско језгро
уклонити. На ослобођеној хоризонталној површини масивног бетонског темеља означити
спољну контуру првог степена демонтираног степенастог подножја.
Израда нових блокова камене облоге са клесањем барељефа и исписа
Камене блокове нове облоге, у димензијама према аутентичним, извести према спецификацији
из пројектне документације Наручиоца и радионичким цртежима и пројекту монтаже које у
сарадњи са пројектантом, статичарем и петрологом припрема Извођач. На блоковима
припремити потребне жљебове и рупе за повезивање истих анкерима и другим елементима
веза по хоризонтали и вертикали. Видне стране блокова обрадити брушењем (фини брус 3) са
обарањем спољних ивица (граничних линија брушених површина) не више од 1мм. Све
блокове са унутрашње стране обележити према спецификацији. На блоковима средњег
сегмента уклесати исписе и исклесати барељефе у свему према рестаурисаним позитивима од
гипса. За рад на клесању барељефа користити радни одливак рестаурисаних гипсаних позитива
рељефа и 3D скен рестаурисаних позитива.
Због пијетета према изузетно значајним уметничким личностима тога времена који су
барељефе велике уметничке вредности првобитно клесали – рад на рестаурацији и
консолидацији позитива од гипса, као и рад на изради самих клесаних реплика барељефа,
поверити искључиво веома искусном, академски образованом, уметнички доказаном, изузетно
успешном уметнику овога времена, са реализованим великим бројем, пo конкурсу и по позиву,
камених скулптуралним уметничких дела велике уметничке вредности у јавном простору.
По извршеним радовима на изради свих елемената камене облоге, у радионици, према
пројекту монтаже, урадити монтажу камене облоге усуво заједно са усуво постављеним
елементима веза, ради провере димензија и квалитета свих израђених елемената пре уградње.
Простор за рад мора бити опремљен CNC машином за обраду камена са хоризонталном радном
површином минималних димензија 300/120цм и рад по Z оси од минимум 80цм, 3D скенером,
одвојеним простором за рад вајара на припреми и изради барељефа на каменим елементима и
обезбеђеним простором за складиштење камених елемената пре и после обраде, и осталом
механизацијом потребном за припрему и локални транспорт камених елемената. У
каменорезачкој радионици се морају обезбедити услови за несметан рад вајара на изради
барељефа у камену, као и повремени боравак Стручног надзора, који врши контролу квалитета
обраде камених елемената.
По свим изведеним радовима, рестаурисане позитиве од гипса и 3D скен предати Наручиоцу.
Уградња нове камене облоге са извођењем новог армиранобетонског језгра
Према пројекту монтаже и по упутству статичара и петролога, извршити потребно нивелисање
бетонске подлоге претходно ослобођене хоризонталне површине масивног бетонског темеља
(на доњој коти првог степеника степенастог подножја) до добијања апсолутно хоризонталне
површине, равних ободних линија, као и потребна забушивања са уградњом котви арматуре за
извођење новог армиранобетонског језгра у средишњем простору нивелисане хоризонталне
површине масивне темељне бетонске зоне. Монтажу нове камене облоге са постављањем
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арматуре и наливањем бетона, вршити сукцесивно, одоздо на горе, према пројекту монтаже и
упутству статичара и петролога. За справљање бетона MB30, како би се спречило неповољно
деловање бетона на камену облогу, као везиво користити бели цемент, а као агрегат млевену
ризлу од кречњака са додатком чистог песка - по упутству статичара и петролога.
Према пројекту монтаже, први ред степенастог подножја поставити на претходно
припремљеној хоризонталној подлози, у позицији претходно означене спољне контуре првог
степена степенастог подножја. У контактној належућој зони између изравнате бетонске
подлоге и камених блокова, као и на бочним контактним површинама између камених
блокова, нанети трајно еластични водоодбојни фугомал у тону камених блокова. Камене
блокове опремити потребним елементима веза.
Пре наливања бетона извршити сва неопходна мерења о тачности постављених квадера,
заједно са спољним ободним утезањем да не дође до размицања квадера приликом наливања
бетона. Строго контролисати вертикалност уграђеног камена облоге. Поставља се арматура и
врши наливање бетона.
Исти поступак се понавља и у другом реду степенастог подножја.
Средњи сегмент са исписима и рељефима поставља се у оба реда, изводе се све претходно
описане припремне радње, а онда се врши наливање бетона.
Горњи сегмент се изводи у две фазе. У првој фази се постављају три, а у другој преостала два
реда блокова. Пре бетонирања друге фазе, поставити анкере за причвршћивање бронзане
скулптуре. Строго контролисати вертикалност уграђеног камена облоге.
Током радова поново сукцесивно монтирати скелу.
По свим извршеним радовима на монтажи, а после сушења и чишћења, нанети хидрофобну и
антиграфитну заштиту на свим спољним каменим површинама постамента. Пре наношења
заштите урадити пробне узорке са нанетим средствима заштите, који ће бити изложени у
спољњем простору током извођења радова. По свим изведеним радовима израдити 3D скен
комплетног завршеног споменика, и исти предати Наручиоцу.
Како ће током извођења радова бити коришћен простор у непосредној близини споменика, уз
коришћење тешке механизације због манипулације материјалима велике масе и тежине, реално
је очекивати да може доћи до оштећења асфалтног застора са подлогом, као и зелених
површина у непосредној близини споменика. По завршетку радова на санацији и рестаурацији
споменика, неопходно је коришћени простор санирати или у целини обновити.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПОПИСОМ, ОПИСОМ И ПРЕДМЕРОМ
Радови се изводе по фазама:
I - Санација и конзервација бронзане скулптуре
II - Реконструкција постамента
III - Израда истоветних копија барељефа
I - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској - Санација и конзервација бронзане скулптуре
Р. бр.
А

1.

Врста и опис радова
Јед. мере
Количина
РАДОВИ НА БРОНЗАНОЈ СКУЛПТУРИ
Извођење радова на санацији, консолидацији и конзервацији демонтиране бронзане скулптуре. Радовима обухватити детаљан преглед свих унутрашњих
и спољних површина, потребна мерења дебљине лива и анализе квалитета бронзане легуре на здравим и оштећеним местима. По свим изведеним
испитивањима, приступити радовима на санацији, консолидацији и конзервацији. Радовима обухватити обијање постојећег уливеног бетона у подножју
скулптуре, израду и уградњу одговарајућих елемената од нерђајућег челика за причвршћивање скулптуре на армиранобетонско језгро постамента (у сарадњи
са ангажованим статичарем ), као и све потребне дораде по извршеном причвршћивању скулптуре на постамент. Радове поверити искључиво искусном
конзерватору или ливачко конзерваторској радионици са великим искуством у реализацији ове врсте радова. Радове изводити на градилишту на претходно
припремљеној платформи са надстрешницом који ће израдити извођач радова. Сва померања, измештања и манипулације током извођења радова падају на
терет извођача радова.
Обрачун паушално.
Паушално
II - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској - Реконструкција постамента

Р- бр.
А

1.

2.
3.
4.

Врста и опис радова
Јед. мере
Количина
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Монтажа и демонтажа градилишне ограде. Ограду монтирати од металних табли висине 2 метра. Ограду правилно анкеровати и укосничити тако да не
дође до превртања. На огради извести две улазно излазне капије са механизмом за закључавање, за кретање возила за допрему и манипулацију каменим
квадерима и другим материјалом. На угловима ограде поставити светлећу сигнализацију по важећим прописима и табле са путоказима за пролаз пешака.
Користи се за све време трајања радова и плаћа једанпут, без обзира да ли се демонтира и поново монтира у току радова. Ограда мора да буде уредно обојена.
Обрачун по м2 постављене ограде, по комаду за табле путоказа и паушално за постављену светлећу сигнализацију
а) метална ограда
м2
300.00
б) светлећа сигнализација
паушално
в) табле путоказа
ком.
4
Израда привремене инсталације за воду и струју и прикључење исте на мрежу. Користи се за све време трајања радова
Обрачун паушално.
паушално
Израда градилишне бараке за смештај радника и алата. Бараку димензија 3,00 х 6,00 метара, израдити од дрвене грађе са кровом покривеним тер
папиром. Врата обезбедити механизмом за закључавање. Користи се за све време трајања радова.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције .
м2
18.00
Набавка и постављање градилишних мобилних тоалетних кабина за особље градилишта. Користе се за све време трајања радова.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Б

1.

Обрачун по комаду кабине.
ком.
2
Монтажа и демонтажа скеле за рад на демонтажи и монтажи бронзане скулптуре, камене облоге постамента и дела бетонског језгра постамента. Скела ће се
током радова на демонтажи камене облоге и бетонског језгра сукцесивно демонтирати и поново сукцесивно монтирати приликом извођења радова на
монтажи камених блокова и бронзане скулптуре. Скела мора бити статички стабилна, осигурана и уземљена. Скелу прима и даје дозволу за употребу
статичар. Скела се користи за све време трајања радова и плаћа једанпут, без обзира да ли се демонтира и поново монтира током трајања радова.
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле.
м2
220.00
Уклањање украсног парковског растиња из непосредне близине споменика, са враћањем истог по свим изведеним радовима
Обрачун паушално.
паушално
Израда платформе са надстрешницом за потребе одлагања демонтиране бронзане скулптуре, као и за друге радове. Платформу израдити на градилишту, у
непосредној близини постамента споменика. Платформу димензија 10,00 х 5,00м израдити од дрвених гредица 12 х12цм поплочано фоснама. Надстрешницу
(поставља се после одлагања скулптуре на платформу) хоризонталне пројекције 10,00 х 7,00м израдити од елемената цевасте скеле, све покривено цирадом и
на бочним странама. Платформу са надстрешницом прима и даје на употребу статичар. По свим завршеним радовима платформу демонтирати и одвести са
градилишта.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције
м2
70.00
Рашчишћавање и нивелисање терена (сасецање растиња и другог) на плацу простора у доњем граду Београдске тврђаве. На уређеном простору израдити
бараку димензија 6,00 х 4,00м за привремено складиштење и чување демонтиране камене облоге, а посебно камених квадера са рељефима и словним
исписима, до преузимања од стране надлежне установе. Надстрешницу израдити од дрвене грађе са кровном конструкцијом и покривачем од дасака и тер
папира, а бочне зидове и улазна врата од цоловне даске спајањем на додир. Улазна врата обезбедити механизмом за закључавање. Подну конструкцију
надстрешнице извести од дрвених гредица 12 х 12см, на међусобном размаку 40см и фосни постављених на додир. Сав настао шут утоварити у камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције саграђене бараке и паушално за рашчишћавање терена и одвоз шута.
а) барака
м2
24.00
б) рашчишћавање терена и одвоз шута
паушално
Постављање информативне табле. Таблу приближних димензија 50 х 100см са исписаним текстом о радовима поставити на видном месту са предње стране
споменика.
Обрачун по комаду.
ком.
1
Демонтажа бронзане скулптуре са постамента споменика. Због велике тежине, велике висине постамента и саме скулптуре, као и великог спољног
габарита скулптуре-демонтажу вршити обавезно употребом дизалице, уз присуство стручног лица за ову врсту радова, статичара и ангажованог конзерватора
за радове на санацији, консолидацији и конзервацији скулптуре. Одвојену скулптуру од постамента спустити на посебно припремљену платформу на
градилишту. У цену улази ангажовање дизалице и исецање, односно, одвајање скулптуре од постамента, као и све потребне манипулације за потребе
извођења радова на санацији и конзервацији бронзане скулптуре. Сва евентуална оштећења током ивођења радова на демонтажи скулптуре падају на терет
извођача.
Обрачун паушално.
паушално
ДЕМОНТАЖА КАМЕНЕ ОБЛОГЕ И БЕТОНСКОГ ЈЕЗГРА
Извршити пажљиву демонтажу блокова камене облоге постамента. Према пројекту демонтаже и упутству статичара и петролога, демонтажу вршити
одозго на доле исецањем редова камених блокова. Горњи део постамента демонтирати ред по ред у свих пет редова. Средњи део постамента веома пажљиво
демонтирати, обзиром да су на бочним странама рељефно обрађени, а на чеоним са урезаним исписима. Да не би дошло до оштећења камених квадера
поступком појединачног исецања, средњи део демонтирати уцело заједно са бетонским језгром - одсецањем на контакту са другим степеником степенастог
подножја. На крају демонтирати блокове степенастог подножја постамента. Радове изводити уз употребу дизалице у комбинацији са мануелним радом.
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Радове изводити уз сукцесивну демонтажу скеле. Све демонтиране блокове и средњи део постамента са рељефима (по ослобађању од бетона, ПОС 2)
обележити, утоварити у камион и одвести и сложити у припремљени простор до уступања надлежној музејској институцији.
Обрачун по м3 демонтираних камених блокова и средњег дела постамента.
а) камени блокови
м3
23.59
б) средњи део постамента
м3
13.20
Демонтажа бетонског језгра. Демонтажу вршити према пројекту демонтаже, исецањем бетона из језгра демонтираних редова камених блокова и средњег
сегмента са рељефима. Демонтажу вршити до нивоа доње коте (минус 3 - 5цм, за потребе нивелације површине ) првог степена степенастог подножја
споменика, заједно са означавањем спољне контуре за монтажу првог степена нове облоге, у свему по упутству статичара. Сав демонтирани бетон утоварити
у камион и одвести на градску депонију не даље од 20км.
Обрачун по м3 демонтираног, утовареног и одвеженог бетона.
м3
15.00
ПРИПРЕМНИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Припрема за анкерисање бетонског језгра. Према пројекту монтаже и упутству статичара, извршити 12 потребних забушивања, пречника рупа Ф20мм,
дубине 60 цм, у постојећем бетонском темељу, у средишњем простору истог, ради постављања анкера, арматуре новог армирано бетонског језгра. Све
третиране површине очистити и испрати водом.
Обрачун по комаду забушене рупе.
а) забушивање рупа
ком.
12
Набавка и постављање ребрасте арматуре, сукцесивно по пројекту монтаже и наливања бетона, по детаљу и упутству статичара.
Обрачун по килограму постављене арматуре.
кг
350.00
Нивелисање бетонских површина доње коте првог нивоа степенастог подножја постамента, за идеално хоризонтално постављање камених квадера првог
нивоа степенастог подножја постамента, заједно са поравнавањем ободних зона масивног бетонског темеља. Нивелисање извести у свему према упутству
статичара.
Обрачун по м2 нивелисане и бетониране површине.
м2
25.00
КАМЕНОРЕЗАЧКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
Набавка камених квадера изабране врсте камена за извођење нове облоге постамента споменика. Облога се изводи од 72 комада димензија према
спецификацији, радионичким цртежима и пројекту монтаже. Сви комади морају бити компактне структуре, прецизно изрезаних ивица, а од посебне
важности је управност страна резаних квадера. Видне странице квадера обрадити брушењем (фини брус 3), а ивице које су граничне линије брушених страна
благо оборити, не више од 1мм. У цену је урачунат транспорт и истовар са одлагањем камена на градилишту. Према пројекту монтаже, урадити монтажу
камене облоге усуво заједно са усуво постављеним елементима веза, ради провере димензија и квалитета свих израђених елемената пре уградње.
Појединачно упаковани комади камених квадера не смеју имати физички контакт са другим материјалима (дрво, метал и друго) да не дође до прљања
површина. У цену улазе и све потребне манипулације за потребе израде истоветних копија барељефа.
Обрачун по м3 испоручених квадера.
м3
29.38
Припрема камених квадера за уградњу. Према пројекту монтаже, израђеним радионичким цртежима и упутству статичара и петролога, извршити
припремање блокова за постављање анкера и других елемената веза од нерђајућег челика, којима ће камени блокови бити међусобно повезани. У цену улази
и израда елемената веза.
Обрачун по комаду припремљеног блока заједно са елементима веза.
ком.
72
Уградња камених квадера облоге степенастог подножја постамента, са бетонирањем. Према пројекту монтаже поставити камене квадере првог нивоа
степенастог подножја постамента. Квадери морају бити постављени један до другога тако да заједно формирају идеални квадрат спољне мере страна 5,00 х
5,00м. У контактној належућој зони између изравнате бетонске подлоге и камених блокова, као и на бочним контактним површинама између камених
блокова, нанети трајно еластични водоодбојни фугомал у тону камених блокова. Камене блокове опремити потребним елементима веза. По свим извршеним

Конкурсна документација за јавну набавку број 18/2017

11

4.

5.

6.

7.
Д
1.

контролним мерењима, приступити наливању бетона у простор између унутрашњих страна квадера и претходно припремљене ободне зоне постојећег бетона
првог нивоа. Пре почетка наливања бетона, извршити ободно утезање монтираних квадера (на начин да се квадери не оштете), а да не би дошло до њиховог
померања током наливања бетона. Наливање бетона вршити до висине првог нивоа квадера. Уграђивање другог нивоа квадера облоге (спољних димензија
правоугаоника 4,00 х 3,60 м) са наливањем бетона извести у свему као претходни ниво. Обрачун по м3 уграђеног камена и бетона. Пре самог „наливања“
бетона, полеђине блокова опрати и премазати слојем за боље пријањање камена и бетона.
Обрачун по м3 уграђеног камена и бетона.
а) уградња камена
м3
12.74
б) набавка и уградња бетона
м3
4.20
Уградња камених квадера облоге са барељефима и исписима средишњег сегмента постамента, са бетонирањем. Према пројекту монтаже, камене
квадере са барељефима и исписом средишњег дела постамента, монтирати тако да заједно формирају идеалан правоугаоник спољних димензија 3,00 х 2,20м.
Између камених блокова, нанети трајно еластични водоодбојни фугомал у тону камених блокова. Блокове опремити потребним елементима веза. По свим
извршеним контролним мерењима, приступити наливању бетона у простор између унутрашњих страна квадера. Такође, пре почетка наливања бетона,
извршити ободно утезање монтираних квадера у оба реда ( на начин да се квадери не оштете), а да не би дошло до њиховог померања током наливања
бетона. Наливање бетона вршити сукцесивно због велике масе бетона. Приликом извођења свих радова обезбедити камене блокове облоге од било каквог
оштећења и прљања. Пре самог „наливања“ бетона, полеђине блокова опрати и премазати слојем за боље пријањање камена и бетона.
Обрачун по м3 уграђеног камена и бетона.
а) уградња камена
м3
9.20
б) набавка и уградња бетона
м3
4.00
Уградња камених квадера облоге горњег сегмента постамента, са бетонирањем. Према пројекту монтаже, камене квадере уграђивати у пет редова, ред
по ред, са сукцесивним бетонирањем. Пре почетка наливања бетона обавити све потребне предрадње као и у претходним позицијама. У круништу
армиранобетонског језгра уградити потребне елементе за причвршћивање бронзане скулптуре, у свему према детаљу и упутству статичара и ангажованог
конзерватора на санацији бронзане скулптуре. Приликом извођења свих радова обезбедити камене блокове облоге од било каквог оштећења и прљања.
Обрачун по м3 уграђеног камена и бетона.
а) уградња камена
м3
7.44
б) набавка и уградња бетона
м3
4.08
Монтажа саниране, консолидоване и конзервиране скулптуре. Монтажу извести на претходно рестаурисани постамент споменика, коришћењем
дизалице, уз обавезно присуство стручног лица за ову врсту радова, статичара и ангажованог конзерватора за бронзу, са извођењем причвршћивања у свему
према детаљу и упутству статичара. Дизање скулптуре са платформе и њено спуштање на постамент, на тачну позицију за причвршћивање обавити веома
пажљиво, да не дође до било каквих оштећења скулптуре или постамента. Сва евентуална оштећења до којих може доћи нестручношћу, непажњом или због
неисправности ангажоване механизације и опреме током ивођења радова на монтажи скулптуре падају на терет извођача.
Обрачун паушално.
паушално
Наношење хидрофобне и антиграфитне заштите. По свим извршеним радовима, на свим видним површинама каменог постамента нанети хидрофобну и
антиграфитну заштиту по упутству петролога. Пре наношења заштите урадити пробне узорке са нанетим средствима заштите, који ће бити изложени у
спољашњем простору током извођења радова.
Обрачун по м2 третиране површине.
м2
100.00
ОСТАЛИ РАДОВИ
Заштита украсног растиња и цветних рундела у непосредној близини спомника. Заштиту вршити за све време трајања радова уз обавезно ангажовање
стручне службе ЈКП Зеленило Београд.
Обрачун паушално.
паушално
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Скидање оштећеног асфалтног застора у простору око споменика, са санацијом подлоге, обновом оштећених ивичњака и наношењем новог застора.
Настао шут у току радова утоварити у камион и одвести на депонију не даљу од 20км
Обрачун по м2 уграђеног асфалта заједно са подлогом и м3 одвеженог шута.
а) асфалт
м2
976.00
б) шут
м3
50.00
Обнова оштећених зелених површина. По свим извршеним радовима извршити обнову свих коришћених и оштећених травнатих површина уз обавезно
ангажовање стручне службе ЈКП Зеленило Београд.
Обрачун по м2
м2
300.00
Чување градилишта током радова. Ноћно физичко обезбеђење градилишта до завршетка свих радова.
Обрачун по сату.
сати
1300.00
Чишћење градилишта утовар шута у камион и одвоз на депонију не даљу од 20км.
Обрачун паушално.
паушално
Израда 3D скена комплетног завршеног споменика. 3D скен предати Наручиоцу
паушално
III - СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској - Израда истоветних копија барељефа
Врста и опис радова
Јед. мере
Количина
ИЗРАДА ИСТОВЕТНИХ КОПИЈА БАРЕЉЕФА
Рестаурација и консолидација постојећих позитива од гипса барељефа „Сорбона“ и „Ратници“. Рестаурацију вршити у вајарско - ликорезачкој
радионици. Обзиром да су гипсани позитиви (приближних дим. 2,50 х 2,00м) у одломцима, и са недостајућим сегментима, током рестаурације и
консолидације користити архивску фотодокументацију барељефа, као и сву другу техничку документацију сачињену пре и у току демонтаже рељефа са
постамента. По извршеној рестаурацији и консолидацији гипсаних позитива, са њих скинути још један, радни одливак у виду лакших рељефа, и урадити 3Д
скен, који ће бити коришћени за потребе радова на клесању нових камених рељефа. Радове на рестаурацији и консолидацији позитива од гипса поверити
искључиво искусном уметнику вајару са вишегодишњим искуством на реализацији камених скулптура и рељефа изузетних уметничких вредности. Сва
померања, измештања и манипулације током извођења радова падају на терет извођача.
Обрачун по комаду рестаурисаног и одливеног позитива или 3Д скена.
а) рестаурација позитива
ком.
2
б) узимање отиска, израда калупа и одливање позитива у гипсу и израда 3Д скена.
ком.
2
Клесање нових камених барељефа „Сорбона“ и „Ратници“. Барељефи (приближних дим. 2,50 х 2,00м) се клешу на изрезаним и обрађеним квадерима
изабраног камена слога облоге постамента споменика, у свему према рестаурисаним гипсаним позитивима. Радовима обухватити и урезивање и запуњавање
бојом слова исписа на чеоним квадерима који су саставни део сегмента постамента са рељефима. Исписе урадити у свему према постојећим. Радове на
клесању рељефа поверити искључиво искусном уметнику вајару са вишегодишњим искуством на реализацији камених скулптура и рељефа изузетних
уметничких вредности. Радове изводити у радионици. Сва померања, измештања и манипулације падају на терет извођача радова. По свим изведеним
радовима, рестаурисане позитиве од гипса и 3D скенове вратити Наручиоцу.
Обрачун по комаду рељефа и тексту исписа слова.
а) барељеф „Сорбона“
ком.
1
б) барељеф „Ратници“
ком.
1
в) испис на српском jeзику
ком.
1
г) испис на француском језику
ком.
1
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Квалитет: Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији:
- Законом о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-др. закон)
- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који регулишу ову област
- Главним пројектом санације и рестаурације.
Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује
вршење стручног надзора у току извођења радова. Регулисано уговором.
Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора
отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором.
Гарантни рок: За изведене радове и уграђени материјал најмање 5 година од дана примопредаје радова.
Рок за завршетак радова: Радови морају бити изведени до 10.08.2018. године.
Начин плаћања: По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна.
Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 30% од понуђене цене са ПДВ-ом, остатак уговорене цене плаћа се по Привременим ситуацијама и
Окончаној ситуацији, на основу Коначног обрачуна.
Рок плаћања :
- Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном средству фин обезбеђења за аванс
- У року од 8 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране надзора и комисије (мешовита француско-српска комисија
формирана по основу споразума влада ФР и СР)
- У року од 8 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора и комисије (мешовита француско-српска комисија
формирана по основу споразума влада ФР и СР).
Место извођења радова: Парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд и радни простор извођача (радионица).
Напомена: Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид у место извођења радова и Главни пројекат. Увид у место
извођења радова и увид у Главни пројекат може се извршити сваког радног дана (понедељак – петак), у радно време Наручиоца (8.30-14.30) уз
претходно најављивање. Особа за контакт: Зоран Туцић, дипл. инж. арх.
Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:
Р.бр
1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.
ЗЈН)
Да понуђач 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 (члан 75.
став 1. тачка 2. ЗЈН)
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе, ако има седиште на њеној територији (члан
75. став 1. тачка 4. ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. тачка
4. ЗЈН)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1.
тачка 5. ЗЈН)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА
(Образац 4), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
Конкурсном документацијом

Важећа лиценца И090А1 (Решење
министарства надлежног за послове
грађевинарства) у складу чланом 150. став
2. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
и Правилником о начину, поступку и
садржини
података
за
утврђивање
испуњености услова за издавање лиценце
за изградњу техничке документације и
лиценце за грађење објеката за које
грађевинску дозволу издаје министарство,
односно аутономна покрајна, као и о
условима за одузимање тих лиценци (''Сл.
гласник РС'' бр. 24/2015) - за Извођење
грађевинско-занатских
радова
на
објектима у границама непокретних
културних добара од изузетног значаја и
културних добара уписаних у Листу
светске културне и природне баштине и на
објектима
у
заштићеној
околини
културних добара од изузетног значаја са
одређеним
границама
катастарских
парцела и на објектима у заштићеној
околини културних добара уписаних у
Листу светске културне и природне
баштине.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.
1.1
1.2
2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач није био у блокади дуже од 7 дана
непрекидно, у било ком периоду, у току 2016. и
2017. до дана подношења понуде.
Да понуђач има минимум веома добар бонитет
(Б+, Б, Б-) за период од 2012. до 2016. године
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у моменту подношења понуде:
1. у периоду од 2012. до 2017. године па до дана
подношења понуде у уговореном року и
квалитету, извео конзерваторско - рестаураторске
радове на минимум 5 (пет) културних добара од
изузетног или великог значаја.
2. у периоду од 2012. до 2017. године па до дана
подношења понуде у уговореном року и
квалитету, извео конзерваторско-рестаураторске
радове на минимум 5 (пет) споменика или
спомен обележја у јавном простору, изграђена од
камена.

3.

3. у периоду од 2012. до 2017. године па дана
подношења понуде у уговореном року и
квалитету, извео конзерваторско-рестаураторске
радове на минимум 3 (три) споменика или
спомен обележја у јавном простору, изграђена од
бронзе.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у
радном односу или на други начин ангажованo
најмање:
1. 1 (једног) дипл. инжењера архитектуре са
важећом лиценцом 400, са положеним стручним
испитом из области заштите културних добара са
стеченим стручним звањем конзерватор, односно
рестауратор (члан 66. Закона о културним
добрима - ''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011-др.
закони и 99/2011-др. закон и Правилник о
програму стручног испита у делатности заштите
културних добара и начину његовог полагања –
''Сл. гласник РС'', бр. 11/96 и 15/96-испр.) и
искуством
на
пословима
конзервације/санације/рестаурације на минимум
5 (пет) културних добара од изузетног или
великог значаја.
2. 1 (једног) дипл. инжењера архитектуре са

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Потврда о броју дана неликвидности издата од
стране Народне банке Србије
Скоринг издат од стране Агенције за привредне
регистре

1. Потврда/референца (Образац 7)
- Фотокопија закључених уговора
- Фотокопија потписане и оверене окончане
ситуације
- Копија одуке о статусу објекта.
2. Потврда/референца (Образац 7A)
- Фотокопија закључених уговора
- Фотокопија потписане и оверене окончане
ситуације

3. Потврда/референца (Образац 7Б)
- Фотокопија закључених уговора
- Фотокопија потписане и оверене окончане
ситуације

1. Копија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
инжењера архитектуре);
- Копија Лиценце, са потврдом ИКС да је
иста важећа (за дипл. инжењера архитектуре);
- Копија уверења о положеном стручном
испиту и стеченом звању и решења о
именовању за одговорног извођача радова (за
дипл. инжењера архитектуре).
- Копија потврде Наручиоца/Инвеститора да је
дипл.инж.арх. радио на наведеним пословима,
која обавезно садржи податке о називу културног
добра, послу који је обављен и времену када је
посао обављен са препоруком, или Решење о
именовању одговорног извођача радова на
наведеним пословима (за дипл. инжењера
архитектуре).
2. Копија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
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важећом лиценцом 400 и са искуством од
минимум 10 (десет) година на пословима
конзервације/санације/рестаурације.

инжењера архитектуре);
-Копија Лиценце, са потврдом ИКС да је иста
важећа (за дипл. инжењера архитектуре);
- Копија потврде о радном искуству (за дипл.
инжењера архитектуре).

3. 1 (једног) дипл. инжењера грађевинарства
са важећом лиценцом 410 са искуством од
минимум 10 (десет) година на пословима
конзервације/санације/рестаурације.

3. Kопија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
инжењера грађевинарства);
- Копија Лиценца, са потврдом ИКС да је
иста
важећа
(за
дипл.
инжењера
грађевинарства);
- Копија потврде о радном искуству (за
дипл. инжењера грађевинарства).
4. Копија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
вајара);
- Копија дипломе/уверења о стеченом
образовању – дипломирани вајар (за дипл.
вајара);
- Копија потврде Наручиоца/Инвеститора да
је дипл. вајар радио на наведеним пословима,
која обавезно садржи податке о називу
уметничког дела, послу који је обављен и
времену када је посао обављен са препоруком
или решења о именовању самостално или као
члана стручног тима одговорног за извођење
наведених радова, са препоруком(за дипл.
вајара).

4. 1 (једног) дипломираног вајара са искуством
на пословима рада у камену, са минимум 10
(десет) изведених уметничких дела у јавном
простору, од којих је минимум 5 (пет) добијено
на јавним конкурсима или израђено по позиву.

5. 1 (једног) дипломираног вајара са искуством
на рестаурацији бронзаних скулптура и/или
споменика са минимум 10 (десет) изведеним
рестаураторско-конзерваторских радова у бронзи,
од којих су минимум 5 (пет) на културним
добрима од изузетног и великог значаја.

6. 1 (једног) дипл. хемичара са искуством од
минимум 10 (десет) година;

7. 1 (једно) лице са високом стручном спремом
са Лиценцом за обављање послова безбедности и
здравља на раду

5. Копија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
вајара);
- Копија дипломе/уверења о стеченом
образовању – дипломирани вајар (за дипл.
вајара);
- Копија потврде Наручиоца/Инвеститора да
је дипл. вајар радио на наведеним пословима,
која обавезно садржи податке о називу културног
добра (скулптура и/или споменик), послу који је
обављен и времену када је посао обављен са
препоруком или решења о именовању
самостално или као члана стручног тима
одговорног за извођење наведених радова, са
препоруком(за дипл. вајара).
6. Копија уговора о раду/ангажовању (за дипл.
хемичара);
- Копија дипломе/уверења о стеченом
образовању – дипломирани хемичар (за дипл.
хемичара);
- Копија потврде о радном искуству (за
дипл. хемичара).
7. Копија уговор о раду/ангажовању и
Лиценца за обављање послова безбедности и
здравља на раду.
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4.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у моменту подношења понуде
располаже (у својини, по основу уговора о
закупу, лизингу, пословно - техничкој сарадњи и
сл.) са минимум:
1. 2 (два) теретна возила носивости минимум
1,5 тона, са важећом регистрацијом;

2. (једном) цевастом скелом минимум 500м2 ;
3. (једном) ауто дизалицом носивости минимум
20 тона;
4. (једном) градилишном дизалицом носивости
минимум 200 килограма;
5. (једном) CNC машином за обраду камена са
хоризонталном радном површином минималних
димензија 300/120 цм и рад по Z оси од минимум
80 цм,
6. (једним) 3D скенером;

7. простором за рад вајара на припреми и
изради барељефа на каменим елементима;
8. простором за складиштење камених
елемената пре и после обраде.

1. Копија очитане важеће саобраћајне
дозволе
и
копија
одштампане
слике
регистрационе налепнице возила из које се
види регистрациони број возила и датум
истека важења регистрације.
Уколико понуђач није власник возила, потребно је
да достави и копију доказа о правном основу
коришћења возила (уговор о закупу, уговор о
лизингу, уговор о пословно-техничкој садарњи…)
2, 3, 4, 5. и 6. - За средства (цеваста скела, ауто
дизалица,
градилишна
дизалица,
CNC
машина и 3D скенер) набављена до 31.12.2016.
године – копија пописне листе или
аналитичке картице основних средстава, на
којима ће маркером бити означена тражена
опрема.
За средства (цеваста скела, ауто дизалица,
градилишна дизалица, CNC машина и 3D
скенер) набављена од 01.01.2017. године
копија рачуна и отпремнице.
Уколико понуђач није власник средстава,
потребно је да достави и копију доказа о
правном основу коришћења средстава (уговор о
закупу, уговор о пословно-техничкој садарњи…)
7. и 8. – Копија власничког листа, уговора о
закупу,
уговора
о
пословној-техничкој
сарадњи или други одговарајући документ из
кога се са сигурношћу може утврдити правни
основ коришћења простора.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1-4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст.1. тач. 5)
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује
достављањем КОПИЈЕ ВАЖЕЋЕ ЛИЦЕНЦЕ И090А1 (Решење министарства надлежног за
послове грађевинарства) у складу чланом 150. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'' бр. 72/2009..., 132/2014 и 145/2014) и Правилником о начину, поступку и садржини
података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за изградњу техничке
документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство,
односно аутономна покрајна, као и о условима за одузимање тих лиценци (''Сл. гласник РС'' бр.
24/2015).
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ЛИЦЕНЦА И090А1: ЛИЦЕНЦА за Извођење грађевинско-занатских радова на објектима у
границама непокретних културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у
Листу светске културне и природне баштине и на објектима у заштићеној околини културних
добара од изузетног значаја са одређеним границама катастарских парцела и на објектима у
заштићеној околини културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, понуђач доказује достављањем
ТРАЖЕНИХ ДОКУМЕНТА.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан
да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ о испуњености обавезног услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, наведеног под редним
бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доставља за подизвођача за део набавке
који ће извршити преко тог подизвођача.
Подизвођач мора да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за део набавке који ће понуђач извршити
преко тог подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4), мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, услов наведен у табеларном приказу обавезних услова
под бројем 5, дужан је да испуни сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНE УСЛОВE испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу (члан 81. став 7. ЗЈН).
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија, тражити да достави копије захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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 о додели
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7.
ЗЈН).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а и
НБС.
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 (члан 79. став 7. ЗЈН).
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став
8., 9. и 10. ЗЈН).
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2. и 3.
не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда):
Р.бр.

1.

2.

Назив документа
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ:
Правна лица:
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда.
Предузетници:
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра.
Услов: Да понуђач 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.
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на
чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица.
2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала.
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта
Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
3. Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Услов наведен под тачком 4 у Табеларном приказу Обавезних услова: да је понуђач поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4) и Наручилац неће тражити достављање другог доказа.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор
најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда
истом понуђеном ценом.
Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио ДУЖИ ГАРАНТНИ РОК (мин. 5 година).
Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену/ најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем. Наручилац ће
писмено обавестити понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену
цену/најкраћи рок испоруке/најдужи гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.

V ОБРАЦИ
Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци:
1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН (Образац 4);
5)Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
6) Списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду (Образац 5А);
7)Образац изјаве о кључном техничком особљу који ће бити одговорни за извршење уговора
(Образац 6);
8)Образац Потврде/Референце (Образац 7, 7А, 7Б);
9)Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 8);
10)Записник о увиду у место извршења радова и Главни пројекат (Образац 9);
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или члана
групе понуђача/у јавној набавци Радова на санацији и рестаурацији Споменика захвалности
Француској, ЈН 18/2017 изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за
подношење понуде и, конкурсне документације, објављених на Порталу јавних набавки дана
28.12.2017. укључујући и све евентуалне измене наведених докумената и подносим ову Понуду
бр.___________________од _______________________/унети број понуде/, у складу са тим
условима и захтевима:
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Директор
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
Име особе за контакт:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати податке о понуђачу,
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 који ће извршити
подизвођач:

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт
Послови који ће бити поверени ученику у
заједничкој понуди

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Послови који ће бити поверени ученику у
заједничкој понуди

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.
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5.) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Опис позиције
(према захтевима из Спецификације радова са пописом и описом)

Јед. мере

Кол.

Цена по јед.мере
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ у %

1

2

3

4

5

6 (5х4)

7

I
A

Санација и конзервација бронзане скулптуре
Радови на бронзаној скулптури
Извођење радова на санацији, консолидацији и конзервацији демонтиране
бронзане скулптуре
Реконструкција постамента
Припремни радови
Монтажа и демонтажа градилишне ограде
Метална ограда
Светлећа сигнализација
Плоче са натписима
Израда/постављање привремене инсталације за воду и струју. Прикључење
на мрежу
Израда градилишне бараке за смештај радника и алата
Набавка и постављање мобилних тоалетних кабина за особље градилишта.
Монтажа и демонтажа скеле
Уклањање украсног парковског растиња са враћањем истог по изведеним
радовима
Израда платформе са надстрешницом за потребе одлагања бронзане
скулптуре
Рашчишћавање и нивелисање терена, израда бараке
Барака
Рашчишћавање терена и одвоз шута
Постављање информативне табле
Демонтажа бронзане скулптуре са постамента споменика
Демонтажа камене облоге са бетонског језгра
Пажљива демонтажа блокова камене облоге са постамента
Камени блокови
Средњи део постамента
Демонтажа бетонског језгра
Припремни армирано бетонски радови (израда рупа, анкерисање)
Постављање анкера. Обрачун по комаду избушене рупе
Постављање арматуре. Обрачун по кг постављене арматуре
Нивелисање бетонских површина (базног постоља статуе)

паушално

-

м²
паушално
комад

300.00
4

паушално

-

м²
комад
м²

18.00
2
220.00

паушално

-

м²

70.00

м²
паушално
комад
паушално

24.00
1
-

м3
м3
м3

23.59
13.20
11.00

комад
кг
м²

12
350.00
25.00

Поз.

1.

II
A
1.
1.a
1.б
1.в
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.a
8.б
9.
10.

Б
1.
1.a
1.б
2.

В
1.
2.
3.
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Г
1.
2.
3.
3.a
3.б
4.
4.a
4.б
5.
5.a
5.б
6.
7.

Д
1.
2.
2.a
2.б
3.
4.
5.
6.

III
A
1.
1.a
1.б
2.
2.a
2.б
2.в
2.г

Каменорезачки и бетонски радови
Набавка, камених квадера и извођење нове облоге постамента споменика
м3
29.38
Припрема камених квадера за уградњу
комад
72
Уградња камених квадера облоге степенастог подножја постамента са бетонирањем
Уградња камена
м3
12.74
Набавка и уградња бетона
м3
4.20
Уградња камених квадера облоге са барељефима и исписима средишњег сегмента постамента са бетонирањем
Уградња камена
м3
9.20
Набавка и уградња бетона
м3
4.00
Уградња камених квадера облоге горњег постамента са бетонирањем
Уградња камена
м3
7.44
Набавка и уградња бетона
м3
4.08
Монтажа саниране, консолидоване и конзервиране скулптуре
паушално
Наношење хидрофобне и антиграфитне заштите
м²
100.00
Остали радови
Заштита украсног растиња и цветних рундела
паушално
паушално
Скидање оштећеног асфалтног застора
Скидање оштећеног асфалта и наношење новог застора
м²
976.00
Одношење шута
м3
50.00
Обнова оштећених зелених површина
м²
300.00
Чување градилишта
сат
1300.0
0
Чишћење градилишта (превоз< 20 km)
паушално
паушално
Израда 3D скена комплетно завршеног споменика
паушално
паушално
Израда истоветних копија барељефа
Репродукција барељефа
Рестаурација и консолидација постојећих позитива од гипса
Рестаурација позитива
комад
2
Узимање отисака, израда калупа, одливање позитива и 3D скен
комад
2
Клесање нових камених барељефа
Барељеф „Сорбона“
комада
1
Барељеф „Ратници“
комада
1
Текст: испис на српском језику
комада
1
Текст: испис на француском језику
комада
1
Износ понуде без ПДВ-а: ______________________динара.
Износ понуде са ПДВ-ом: ______________________ динара.
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Рок за завршетак радова: Радови морају бити изведени до10. 08 2018. године.
Рок плаћања:
- Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном средству фин обезбеђења за аванс
- У року од 8 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране надзора и комисије (мешовита француско-српска комисија
формирана по основу споразума влада ФР и СР)
- У року од 8 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора и комисије (мешовита француско-српска комисија
формирана по основу споразума влада ФР и СР).
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал: ___________ (минимум 5 (пет) година од дана примопредаје радова).
Рок важења понуде: ________ (минимум 60 дана од дана отварања понуда)
У цену су урачунати сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача.
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве наведене у Конкурсној документацији.
Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.
У ________________, датум _____________

Овлашћено лице понуђача______________________

Упутство за попуњавање:
Овај образац је намењен да у њега буде унета финансијска понуда понуђача.
Исти преузима називе описа радова које треба реализовати, а који је претходно наведен (Спецификација радова са пописом и описом), са којим
понуђач изјављује да је упознат.
У колону 5: уписати јединичну цену/паушални износ за сваку појединачну ставку;
У колону 6: уписати укупну цену без ПДВ-а за тражену количину, по ставкама (5х4);
У колону 7: уписати износ ПДВ-а у % (стопу ПДВ-а), по ставкама;
Износ понуда без ПДВ-а је збир колоне 6;
Износ понуде са ПДВ-ом је збир укупних износа по ставкама на који је додат износ ПДВ-а.
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, образац се попуњава, потписује и оверава печатом, у складу са споразумом који је саставни део понуде
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________________,
(Назив понуђача)
даје следећу:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке Радови на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској, ЈН бр.
18/2017, 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,
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач/члан групе понуђача _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке Радови на санацији и рестаурацији Споменика
захвалности Француској, ЈН бр. 18/2017 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да
испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан
групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке Радова на санацији и рестаурацији Споменика захвалности
Француској, ЈН бр. 18/2017 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_______________

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач
испуњава услове из тачке 1. до 4.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 5А)

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
(уколико понуђач наступа са подизвођачем)
СЕДИШТЕ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ТЕКУЋИ РАЧУН
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ (телефон)
ВРСТА ПОСЛА: (део уговора који ће
извршити подизвођач)
%

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ:
2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
(уколико понуђач наступа са подизвођачем)
СЕДИШТЕ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ТЕКУЋИ РАЧУН
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ (телефон)
ВРСТА ПОСЛА: (део уговора који ће
извршити подизвођач)

%

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ:
УКУПНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У
ПОНУДИ %
Датум:

Потпис одговорног лица:
М.П.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________

НАПОМЕНА: Податке уноси, потписује и оверава понуђач који подноси понуду са подизвођачем.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ИЗЈАВА О KЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Занимање стечено
школовањем

Име и презиме

Лиценца
(за лица са Лиценцом)
Број
Датум
Лиценце
издавања

Правни основ
ангажовања (према
врсти ангажовања)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем:
- да су наведени подаци тачни и прилажем тражене доказе (наведени у табеларном приказу
додатних услова – кадровски капацитет);
- да ће наведена лица бити именована за лица одговорна за извршење предмета јавне
набавке;
- да ће, лица именована за лица одговорна за извршење предмета набавке, само из
објективних разлога бити замењена, и то само лицима истих захтеваних квалификација и уз
претходну сагласност Наручиоца.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________

НАПОМЕНА: Податке уноси, потписује и оверава понуђач који подноси понуду самостално/са
подизвођачем/као овлашћени члан групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 7)
Потврда/Референца
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
MAIL АДРЕСА
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу
ПОТВРДУ
којом потврђује да је _________________________________________
(уписати назив понуђача)
Наручиоцу _________________________________________________, у оквиру временског периода од
претходних шест година (2012.-2017). до дана подношења понуде у уговореном року и квалитету, извео
конзерваторско-рестаураторске радове на културним добрима од изузетног или великог значаја и то:
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________

- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
Потврда се издаје на захтев____________________________________________ (уписати назив понуђача)
ради доказивања пословног капацитета и у другу сврху се не може употребити.

Место и датум:

М.П.

Oвлашћено лице
Наручиоца/Инвеститора

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака.
Образац се доставља уз понуду.
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(ОБРАЗАЦ 7А)
Потврда/Референца
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
MAIL АДРЕСА
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу
ПОТВРДУ
којом потврђује да је ______________________________________
(уписати назив понуђача)
Наручиоцу _________________________________________________, у оквиру временског периода од
претходних шест година (2012.-2017).. до дана подношења понуде у уговореном року и квалитету, извео
конзерваторско-рестаураторске радове на споменику/спомен обележју у јавном простору, израђеним од
камена и то:
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ (уписати назив понуђача)
ради доказивања пословног капацитета и у другу сврху се не може употребити.

Место и датум:

М.П.

Oвлашћено лице
Наручиоца/Инвеститора

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака.
Образац се доставља уз понуду.

Конкурсна документација за јавну набавку број 18/2017

35

(ОБРАЗАЦ 7Б)
Потврда/Референца
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
MAIL АДРЕСА
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу
ПОТВРДУ
којом потврђује да је ___________________________________
(уписати назив понуђача)
Наручиоцу_________________________________________________, у оквиру временског периода од
претходних шест година (2012.-2017).до дана подношења понуде у уговореном року и квалитету, извео
конзерваторско-рестаураторске радове на споменику/спомен обележју у јавном простору, израђеном
од бронзе и то:
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
- по
Уговору/Наруџбеници/Фактури
(заокружити)

бр. ______ од ______

у периоду
од ______________ до __________________

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре (заокружити) _____________________________________________________
Потврда се издаје на захтев _____________________________________________ (уписати назив понуђача)
ради доказивања пословног капацитета и у другу сврху се не може употребити.

Место и датум:

М.П.

Oвлашћено лице
Наручиоца/Инвеститора

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака.
Образац се доставља уз понуду.
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(ОБРАЗАЦ 8)
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист
СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уст. Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун:

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Београд, Калемегдан Горњи град 14
07045719
101511252
840-586664-07, 840-586668-92,Управа за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________,
која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде број __________,
од ___________, који је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне набавке, ЈН бр. 18
/2017.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока
важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити (реализовати) меницу на коју се односи
менично овлашћење на износ до __________________(__________________________________________)
динара, што представља 5% од вредности достављене понуде без ПДВ-а уколико:
- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде;
- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода
важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за
повраћај аванса и/или средство обезбеђења за добро извршење посла и/или не достави полису
осигурања од професионалне одговорности уз уговор.
Менични дужник овим изричито овлашћује Банку ___________________________, код које има отворен
рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврши наплату на терет рачуна Меничног
дужника код те Банке, односно овлашћује ову Банку да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа
наплате са рачуна.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока важења
меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.
Датум издавања овлашћења
__________________________

Издавалац менице-дужник
М.П.

_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и
потписује и средство финансијског обезбеђења се доставља у складу са Споразумом који је саставни део
понуде.
Образац се доставља уз понуду
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(ОБРАЗАЦ 9)
ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИД У МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ

Сачињен дана _____________________у просторијама Наручиоца, Београд, Калемегдан Горњи
град 14.
Увид у место извођења радова и Главни пројекат извршио је овлашћени представник
заинтересованог лица_______________________________(име и презиме овлашћеног лица),
_________________, на основу Овлашћења, број_________, од_______________, у име
________________________________________________________________________________
(навести штампаним словима назив), дана ____________, у периоду од ________ до _________.
Увид у место извођења радова и Главни пројекат извршен је у присуству представника Наручиоца
_____________________________________(име и презиме представника Наручиоца).
Место и датум_________________________
Представник заинтересованог лица ___________________________________(потпис)
Представник Наручиоца__________________________________(потпис)
М.П.
(печат Наручиоца)
НАПОМЕНА:
Податке уписује представник Наручиоца.
Записник потписују представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог лица.
Образац попунити читко, штампаним словима.
По потреби образац копирати.
Увид у место извођења радова и Главни пројекат може се извршити сваког радног дана (понедељак
– петак), у радно време Наручиоца (7.30-15.30) уз претходно најављивање. Особа за контакт: Зоран
Туцић, дипл. инж. арх.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у
Београду, Калемегдан Горњи град 14, ПИБ: 101511252 Матични број: 07045719, Број рачуна: 840586664-07, 840-586668-92,Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 411,
који заступа в.д. директора, Оливера Вучковић дипл. историчар у даљем тексту: Наручилац),
2.__________________________________________________________________________________
са седиштем у _________________________, улица _______________________________________
ПИБ:________, Матични број:________, Број рачуна:________________ Назив банке:____________
Телефон:_________Телефакс:____________кога заступа __________________________________
(у даљем тексту: Извођач),
Закључују дана____________________
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СПОМЕНИКА ЗАХВАЛНОСТИ ФРАНЦУСКОЈ
ПАРК ВЕЛИКИ КАЛЕМЕГДАН – БЕОГРАДСКА ТРВРЂАВА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке Радова на санацији и рестаурацији
Споменика захвалности Француској, ЈН бр. 18/2017, у свему у складу са Законом о
јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/15, 68/15);
- Извођач достaвио Понуду број __________, од__________, примљена код Наручиоца под
бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Извођача за извођење радова на санацији и рестаурацији Споменика
захвалности Француској, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број________,
од_______, Одлуком о додели уговора, број_______, од_______, у свему у складу са
Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/15, 68/15).
(варијаната: заједничка понуда)
- Извођач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
(варијанта: понуда са подизвођачем)
- Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________
- Извођач је следећи део набавке:_______________ поверио подизвођачу____________.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радована санацији и рестаурацији Споменика захвалности
Француској, парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд, у свему према Главном
пројекту санације и рестаурације, Спецификацији радова са пописом, описом и предмером,
усвојеној Понуди Извођача број________, од________, примљена код Наручиоца под бројем
________од _______ и Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној документацији (у даљем
тексту уговора: Техничка документација), које чине саставни део овог уговора.
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ЦЕНА
Члан 2.
Цена радова из члана 1. овог уговора износи _________(словима) динара (цена ће бити преузета
из обрасца понуде), и то:
- Санација и конзервација бронзане скулптуре _________(словима) динара,
- Реконструкција постамента _________(словима) динара,
- Израда истоветних копија барељефа _________(словима) динара.
У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал и
опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача.
Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације радова
са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Понуде бр.______, од _________,
формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.
Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора.
Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу стварно изведених количина из
Грађевинске књиге и јединичних цена предрачуна радова.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Извођачу уплати на име аванса износ од__________, са урачунатим
ПДВ што износи 30 % од укупно уговорене цене радова, на основу авансног рачуна који ће
Извођач доставити Наручиоцу, одмах, а најкасније у року од 8 дана уплатом на текући рачун
Извођача бр. ______________, код ______________банке.
Наручилац се обавезује да остатак уговорене цене, увећане за припадајући порез, плаћа Извођачу
сукцесивно, по утврђеним степенима готовости изведених радова на основу оверених
Привремених ситуација уз сразмерно правдање аванса, у року од 8 (осам) дана од пријема
привремених ситуација оверених од стране надзора и комисије (мешовита француско –српска
комисија формирана на основу споразума двеју влада) и за утврђених 100% степена готовости
изведених радова на основу Коначног обрачуна у року од 8 (осам) дана од дана пријема Окончане
ситуације оверене од стране надзора и комисије (мешовита француско –српска комисија
формирана на основу споразума двеју влада) и исправног коначног рачуна, уплатом на текући
рачун Извођача бр. ______________, код ______________банке.
Коначни рачун из става 2. овог члана мора да садржи обавезне елементе прописане Законом о
порезу на додату вредност („Сл гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2007, 93/201, 108/2016,
6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016), као и навод о авансном рачуну по коме је
извршено авансно плаћање.
Извођач се обавезује да уз авансни рачун из става 1. овог члана достави:
- Банкарску гаранцију за повраћај аванса,
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла,
- Полису осигурања од професионалне одговорности.
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Извођач се обавезује да уз коначан рачун из става 2. овог члана достави:
- Коначни обрачун,
- Записник о примопредаји изведених радова,
- Грађевински дневник, Грађевинску књигу и Књигу инспекције, оверене од стране Стручног
надзора,
- Сертификате/Атесте/Гаранције и другу пратећу документацију,
- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака утврђених
приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, уколико Извођач на
писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди Наручилац.
Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну у
висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Извођача.
Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању утврђених
недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана примопредаје тих радова.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
-

Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
благовремено прибави потребне сагласности и дозволе,
обезбеди услове (законске и фактичке) за извођење радова,
обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова и да обавести Извођача о лицу
коме је поверено вршење стручног надзора,
уведе (Стручни надзор) Извођача у посао,
обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора,
образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и коначан
обрачун изведених радова,
плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
-

Члан 5.
Извођач се обавезује да:
уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговором, позитивноправним
прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила
струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно,
омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима
Стручног надзора и Наручиоца,
Наручиоцу пре почетка извођења радова достави Динамички план и о променама динамике
извођења радова благовремено обавештава Наручиоца и Стручни надзор,
организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине,
обележи градилиште одговарајућом таблом која садржи податке о радовима који се изводе,
инвеститору, одговорном пројектанту, броју решења о одобрењу за извођење радова,
почетку и року завршетка радова,
обезбеди заштиту од повреда запослених, пролазника и других лица, као и да обезбеди
адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао,
обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности радова,
опреме, непосредних извршилаца запослених и других лица и мере заштите од пожара,
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-

решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у
писменој форми,
достави Наручиоцу списак лица непосредно ангажованих на извођењу радова који су
предмет овог уговора, као и да без одлагања обавештава Наручиоца о свим променама,
у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води
грађевински дневник и грађевинску књигу и књигу инспекције;
по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал,
опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште,
по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и
Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуну,
непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун
изведених радова

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу
неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност споменика, дужан је да без
одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор.
Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у складу са
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, бр. 101/2005,
91/2015), прописе из области безбедности и здравља на раду на привременим и покретним
градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним
градилиштима (’’Службени гласник РС’’, бр. 14/2009, 95/2010), прописе из области заштите од
пожара у складу са Законом о заштити од пожара (’’Службени гласник РС’’, бр. 111/2009, 20/2015),
и друге позитивноправне прописе.
Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором неће
користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем
лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност
Наручиоца.
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да саопшти у
складу са позитивноправним прописима.
У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца,
Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том
приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади.
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО
Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости најкасније закључно са 10.08.2018.
Извођач се обавезује да извођење радова започне одмах, а најкасније 3 дана од дана увођења у
посао и да о томе одмах обавести Наручиоца.
Извођача у посао уводи Стручни надзор. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском
дневнику и обострано потписује.
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Наручилац се обавезује Извођача и Стручни надзор обавести о дану увођења у посао обавести
писмено, најмање 7 дана пре дана који је одредио као дан увођења у посао.
Уколико Извођач радова не започне извођење радова у року из става 2. овог члана, Наручилац ће
одредити накнадни рок за започињање извођења радова.
Уколико Извођач не започне извођење радова ни у року из става 5. овог члана Наручилац може
раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за повраћај аванса и средство обезбеђења за
добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете.
У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови.
Члан 7.
Рок из члана 6. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:
- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних
органа, за које није одговоран Извођач,
- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца,
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Извођача;
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу са
Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања непредвиђених радова у складу са
Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова
вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о јавним набавкама.
У случају наступања околност из претходног става, Извођач је дужан да о томе без одлагања
обавести Наручиоца, приложи докаже основаност тог захтева и прибави сагласност Стручног
надзора.
Захтев за продужење рока за извршење уговора Извођач подноси Наручиоцу у писменој форми, у
року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана.
Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока
предвиђеног за реализацију уговора.
Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:
- Уколико падне у доцњу (кашњење) са извођењем радова,
- Услед ванредних околности које су настале у време доцње,
- Ради извођења вишкова уговорених радова, вредности до 10% укупно уговорене вредности
радова.
Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите сагласности Наручиоца.
ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 8.
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Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на локацији на
којој се изводе радови.
Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке
карактеристике материјала разликује од карактеристика наведених у Техничкој документацији,
Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења Стручног надзора сачинити Пријаву о
рекламацији у којој ће констатовати недостатке и исту доставити Извођачу.
Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана пријема Пријаве
о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови отклањања
рекламираних недостатака падају на терет Извођача.
Уколико Извођач не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3 дана од
дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и активирати средство
обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 9.
Уговарачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала
износи _________ година од дана примопредаје изведених радова. (мин. 5 година рок ће бити
преузет из понуде).
Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета,
који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, у ком
случају нови гарантни рок почиње да тече са даном тих радова/материјала.
НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 10.
Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или
накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и
разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести
Стручни надзор и Наручиоца.
Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према
јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том
случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова
сносиће Извођач.
У случају потребе за извођењем радова који нису наведени у Техничкој документацији (накнадни
радови), Извођач је у обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, са структуром цене.
Структура цене обухвата јединичну цену материјала, укупну количину радова и цену за укупну
количину радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.
У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац може поступити у
складу са чл. 36 ст. 1 тач. 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15).
Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести хитне непредвиђене радове који су
нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавање настанка штете уколико због
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хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за те радове претходно прибави
писмени налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2. овог члана.
У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о
непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који су
узроковали њихово извођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради прибављања
накнадне сагласности.
Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног надзора
Наручилац их неће признати нити надокнадити.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 11.
Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова, Извођач
је дужан да застане са том врстом радова и писмено о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца.
Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности
Наручиоца.
Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и
Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног
обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном
трошкове тих радова сносиће Извођач.
Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова.
Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова (мањкови радова),
дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писмену сагласност Стручног надзора на
образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за негативна одступања без претходне
писане сагласности Наручиоца.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 12.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног материјала и да
Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу.
Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши се приликом
примопредаје изведених радова.
Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета
изведених радова и употребљеног материјала, трошкови накнадне контроле падају на терет
Извођача.
У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, меродаван
је налаз овлашћене организације за контролу квалитета, у ком случају трошкови накнадне
заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен.
Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе обавести
Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од
8 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од
0,5% од укупно уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, уколико својом
кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не
може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања
записника о примопредаји.
Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно изведених радова
по Коначном обрачуну, без претходног пристанка Извођача.
Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне
накнаде штете.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 14.
Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом
непажњом при реализацији уговора.
Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица
неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је
Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка
комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити
записник.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 15.
Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка радова који су
предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.
Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у Грађевинском дневнику.
Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема
писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну.
Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених
радова, о чему ће се сачинити записник.
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Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова (у даљем
тексту: Комисија) именује Наручилац.
Уговарачи су сагласни да Комисију чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представника
Извођача, од којих је један одговорно лице Извођача и представник Стручног надзора.
Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене Окончане
ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са
радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији.
Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:
- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима, техничким
нормативима и правилима струке,
- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету,
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће документације,
- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.
Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са
радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач ће без
одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним количинама
изведених радова и уграђене опреме.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
Извођач се обавезује да најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу
Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини уговореног аванса са
ПДВ-ом и Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од
10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Извођач не изведе
уговорене радове у вредности примљеног аванса.
Рок важења Банкарске гаранције за повраћај аванса је до коначног правдања аванса, односно 10
дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора, односно до 20.08.2018.. године.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач не
извршава уговорене обавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог
упозорења Наручиоца.
Рок важења Банкарске гаранције за добро извршење посла је 10 дана дуже од дана истека
уговореног рока за реализацију уговора, односно до 20.08.2018. године.
Извођач се обавезује да уз оверену Окончану ситуацију/Рачун Наручиоцу преда Банкарску
гаранцију као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10%
од вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року
уколико Извођач у року од 8 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет
изведених радова и/или употребљеног материјала са захтевима Наручиоца.
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Рок важења Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је 10 дана дуже од
истека гарантног рока.
Достављање средстава финансијског обезбеђења из става 1. овог члана представља одложни услов
наступања правног дејства уговора.
Члан 17.
Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу Полису осигурања
од професионалне одговорности, у складу са чланом 129а. Закона о планирању и изградњи („Сл.
Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС,
132/14,145/14) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Сл.
гласник РС“, бр. 40/2015) у супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком
случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Рок трајања Полисе не сме бити краћи од ______ дана, рачунајући од првог дана њене важности и
Извођач мора обезбедити важност исте за све време трајања уговора.
Сума осигурања је највећи износ који се исплаћује уколико наступи осигурани случај и износи
минимум:
- 15.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за
предузетнике),
- 50.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за
привредна друштва, односно друга правна лица).
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 18.
Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају
наступања околности из члана 7. овог уговора.
Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без
спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, а
не више од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 19.
Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних
страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, даном достављања писменог
обавештења о отказу другој уговорној страни, са отказним роком од 15 дана од дана достављања
писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.
Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба и без отказног рока,
уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено
обавестити Извођача.
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У случају из става 1. и 2. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до тада
изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача.
Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са примопредајом.
У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по Коначном
обрачуну из става 3. овог члана.
У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове
заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове само нужних
мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ
Члан 20.
Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем,
а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Београду.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима,
Посебних узанси о грађењу и других позитивноправних прописа.
Члан 21.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка
задржава Наручилац, а један примерак Извођач.
У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________

____________________

Напомена: Модел овог уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у
складу са Споразумом који је саставни део понуде.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Документација којим се доказује испуњеност додатних услова, наведених у Поглављу III, понуђач
може доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).
Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод на
српски језик (оверен од стране судског тумача) у примереном року, а исти је дужан да изврши
превод тог дела понуде (чл. 18 ст. 3 ЗЈН).
У случају спора релевантна је верзија на српском језику ( чл. 18. ст. 4 ЗЈН).
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или поштом 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 кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и име
одговорног лица.
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.
Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или
парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуду се доставља на адресу: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
Калемегдан Горњи град 14 Београд са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА ЗАХВАЛНОСТИ ФРАНЦСУКОЈ,
ЈН:18/2017; НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 29.01.2018.
године до 09.30 часова, без обзира на начин на који је послата.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде у којој ће навести датум и
сат пријема понуде.
Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Обавезна садржина понуде:
Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже
трошкове припремања понуде;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5),
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду (Образац 5А);
Изјава о кључном техничком особљу (Образац 6);
Важећа лиценца И090А1
Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76. ЗЈН,
наведени и описани у Поглављу III/Табела - ДОДАТНИ УСЛОВИ;
Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 7) и средство
обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са тачком 13. овог Упутства;
Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор издати
Банкарску гаранцију за добро извршења посла;
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Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор издати
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року;
Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор издати
Банкарску гаранцију за повраћај аванса;
Модел уговора;
Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде.
3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.
Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по
решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се
у складу са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди
(Образац 3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача
из групе понуђача.
4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 29.01.2018. године године са почетком у
10.00 часова.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у Партије.
Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1).
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени/допуни/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/опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд са назнаком:
„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку радова на санацији и рестаурацији
Споменика захвалности Француској бр. 18/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте/кутије 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.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач је дужан да достави понуду за набавку у целини.
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.
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У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром
цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача,
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.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, 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 из члана 81. и то:
Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство
финансијског обезбеђења,
Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна.
Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 30% од понуђене цене са ПДВ-ом, остатак уговорене
цене плаћа се по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу Коначног обрачуна.
Рок плаћања :
- Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном средству
фин обезбеђења за аванс
- У року од 8 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране надзора и
комисије (мешовита француско-српска комисија формирана по основу споразума влада ФР
и СР)
- У року од 8 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора и
комисије (мешовита француско-српска комисија формирана по основу споразума влада ФР
и СР)
11.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
11.3. Захтев у погледу рока за завршетак радова и место извођења радова
Рок за завршетак радова: Радови морају бити изведени до 10.08.2018. године.
Дан увођења у посао констатује се уписом у Грађевински дневник.
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Место извођења радова: Парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд и радни простор
извођача (радионица).
11.4. Захтев у погледу гарантног рока:
За изведене радове и уграђени материјал најмање 5 година од дана примопредаје радова.
11.5 Захтев у погледу квалитета:
Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у Конкурсној
документацији:
Законом о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014);
- Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-др.
закон);
- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који
регулишу ову област.
- Главним пројектом санације и рестаурације.
11.6. Контролa квалитета изведених радова:
Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац.
Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова. Регулисано уговором
11.7. Рекламација:
У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи
рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац.
Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, (заокружена на две децимале) са урачунатим
свим претходним и припремним радовима, материјалом, трошковима непосредних извршилаца и
свим другим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке и кроз исту морају бити исказани сви попусти и све погодности које понуђач нуди.
Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене критеријума за
доделу уговора.
Наручилац плаћа по јединичним ценама из Понуде.
Цене су фиксне за све време важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
ЗЈН.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Финансијска гаранција за озбиљност понуде
1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде
Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из
регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране
овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке
и оверена печатом.
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Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од
дана истека рока важења понуде (Образац 8) и копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Меница се издаје на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а).
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да
обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број
дана је продужен рок важења понуде.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају:
- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране
понуђача у обрасцу понуде);
- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство
обезбеђења за повраћај аванса и/или средство обезбеђења за добро извршење посла и/или не
достави полису осигурања од професионалне одговорности уз уговор.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања
уговора и достављања средства обезбеђења повраћај аванса, за добро извршење посла, полисе
осигурања од професионалне одговорности, на писмени захтев.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени
захтев, након закључења уговора.
Финансијска гаранција за добро извршење посла
2. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за добро извршење посла
Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља најкасније у року од 15 дана од дана
закључења уговора. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају
Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека уговореног
рока за реализацију уговора, односно до 20.08.2018. године.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у случају:
- да Извођач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном
року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорења
наручиоца.
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да
обезбеди продужење важења банкарске гаранције и то најмање за онолики број дана за који број
дана је продужен рок важења уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена Извођачу, након истека рока важења,
на писмени захтев.
Понуђач ОБАВЕЗНО уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу
буде додељен уговор издати Банкарску гаранцију за добро извршења посла, неопозиву, на први
позив наплативу, без приговора, са роком важења 10 дана дуже од дана истека уговореног рока за
реализацију уговора, односно до 20.08.2018. године.
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Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
3. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља након изведених
радова, уз Окончану ситуацију/рачун.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од
10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а, са роком важења
10 дана дуже од дана истека гарантног рока.
Наручилац може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року у случају:
- да Извођач у уговореним роковима од дана пријема рекламације Наручиоца, не
усклади квалитет изведених радова и материјала са захтевима Наручиоца.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена Извођачу, након
истека рока важења, на писмени захтев.
Понуђач ОБАВЕЗНО уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу
буде додељен уговор издати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 10 дана дуже од дана истека
гарантног рока.
Финансијска гаранција за повраћај аванса
4. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за повраћај аванса
Банкарска гаранција за повраћај аванса доставља се најкасније 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини уговореног аванса са
ПДВ-ом.
Рок важења Банкарске гаранције за повраћај аванса је до коначног правдања аванса, односно
најмање 10 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора, односно до 20.08.2018. године.
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Извођач не изведе
уговорене радове у вредности примљеног аванса.
5. Полиса осигурања од професионалне одговорности
Члан 129а. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14) и Правилник о условима осигурања од
професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015).
Полиса (копија) се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да
је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
Рок трајања полисе не сме бити краћи од десет месеци од првог дана њене важности и Извођач мора
обезбедити њену важност за све време трајања уговора.
Сума осигурања је највећи износ који се исплаћује уколико наступи осигурани случај и износи
минимум:
- 15.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за
предузетнике),
- 50.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за
привредна друштва, односно друга правна лица).
14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
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(Образац 2).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без
обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде, у писаном облику:
- поштом на адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда – Установа
културе од националног значаја. Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14,
- електронском поштом/e-mail–nabavke@beogradskonasledje.rs
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.18/2017”.
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. ЗЈН,
(поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници).
17. 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. ЗЈН).
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.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН.
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74.
став 2. ЗЈН).
20. УВИД У ОБЈЕКАТ И ГЛАВИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ
Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид у место извођења
радова и Главни пројекат санације и рестаурације, о чему ће се сачинити записник (Образац 9).
Увид у место извођења радова и увид у Главни пројекат санације и рестаурације може се извршити
сваког радног дана (понедељак – петак), у радно време Наручиоца (8.30-14.30) уз претходно
најављивање. Особа за контакт: Зоран Туцић, дипл. инж. арх..
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има интерес
за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим
уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин
достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан
149. став 3. ЗЈН).
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два)
дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца,
поштом препоручено са повратницом или mailom: nabavke@beogradskonasledje.rs
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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 захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са чланом 150. ЗЈН.
Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у
висини од 120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН
број: 18/2017), сврха уплате: Републичка административна такса за ЈН број: 18/2017–Јавна
набавка радова на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској, прималац:
Буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се:
1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога,
1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши
1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права,
1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права,
1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата,
1.9 корисник: буџет РС,
1.10
потпис овлашћеног лица банке.
2.
Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3.
Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и
оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. осим
оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава).
4.
Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен
рачун код НБС у склад са законом.
22. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под
условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.
23. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да:
- измени или допуни Конкурсну документацију уколико се (члан 63. ЗЈН),
- обустави поступак јавне набавке под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН.
24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.
Наручилац ће одлуку од додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам)
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН).
Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН).
Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи
са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН).
26. ИЗМЕНА УГОВОРА
Регулисано уговором.
27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и
предајом средстава финансијског обезбеђења.
Максималан рок за завршетак радова је до 10.08.2018. године.
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