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Образац 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Факултет ветеринарске медицине, Булевар
ослобођења 18, Београд

2.

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

3.

Предмет јавне набавке: Радови

4.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци;

5.

Контакт особа: Зоран Поткоњак, ekonomat@vet.bg.ac.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Опис предметне набавке: Набавка извођења грађевинских радова за реновирање

просторија за узорковање инфективног и патолошког материјала за потребе Катедре за
болести копитара,месоједа и дивљачи у оквиру Клинике за мале животиње, Факултета
ветеринарске медицине.
2.

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови – ознака 4500000

Радови на грађевинским инсталацијама - ознака 4530000; Зидарски радови – 45262500;
Радови на постављању подова и подних облога, зидних облога и тапета – ознака 45432000;
Постављање плочица – ознака 45431000; Столарски радови и изградња столарије – ознака
45421000
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Образац 2
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.Б

ОПИС РАДОВА

ЈЕД.МЕРА

КОЛ.

1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1

- Монтажа скеле.Rаднa
платформa до 5 m2

паушал

1.2

- Скидање металне решетке
димензије2.00 x 5.40
- Рушење преградног зида од
опеке димензије 2.30 x 5.40 x
0,12.
Опеку очистити и
сложити на предвиђено место
Рушење преградног зида од
опеке димензије
2.30x2.50x0,12 Опеку
очистити и сложити на
предвиђено место
Рушење спољног зида од
опеке димензије 1.10 x 1.30
x0.70.
Опеку очистити и
сложити на предвиђено
место
Отварање отвора за врата
димензије :2.00 х 1.00 х0. 25
Обијање поклобученог
малтера дебљине 5цм
Обијање напрсле бетонске
кошуљице димензије :
7.50 х 5.40 х 5
Чишћење и одношење шута на
депонију. Обрачун се врши и
3
плаћа по m и множи са
товарним којефицијентом 1.25

паушал

1.3

1.4

2

12.42

2

5.75

2

1.43

2

2.00

2

15.0

2

40.50

3

5.5

m

m

m

m
m
m

m

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

2.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

Набавка, транспорт и зидање
преградног зида опеком д= 12 цм
у продужном малтеруразмере
1:2:6 са израдом
серклажа12/20цм МБ20 за
укрућење зида димензија зида
је5.40 x4.40 x0.12
Набавка, транспорт и зидање
преградногзида опеком д=7 цм
у цементном малтеруразмере 1:2
са израдом серклажа 7/20цм
МБ20 за укрућење зида
димензије2.10 x 2.40 x0.07
Малтерисање се ради продужним
малтером размере 1:2:6 са
предходним прскањем ретким
цементним малтером размере 1:2
отвор за врата димензије 2.00
х 1.00х0.25
Зид од опеке димензије 2.10 х
2.50 обострано
Зид од опеке димензије 4.40 х
5.40 обострано
Малтерисање поклобучених
делова зидова
Отвор за улазна врата
димензије 2.50 х1.30 х0. 70
Затварање шлицева продужним
малтером после електро и других
радова
Обрада шпалета врата и прозора
ширине 50цм
Набавка материјала и израда
цементне кошуљице д= 5 цм
бетоном МБ 30 . У цену улази и
арматурна мрежа Q131
(уграђује се са преклопом од 15
цм).
Димензије 8.00х5.40х0.05
Набавка материјала и израда
бетонске плоче димензије
3.60х230х 0.20 са свим
потребним предрадњама

2

23.76

2

5.04

m

2

83.68

m

40.0

m

34.0

2

43.2

2

8.2

m

m

m

m

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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3.0

ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН

3.1

Набавкаматеријала и израда
спуштенoг плафона од
пресованих плоча ( минерална
вуна) типа,,Армстронг,, или
сличног,на подешавајућим
вешаљкама,алуминијумски
пресеци, растер бојен,
видљив, димензија плоча
625/625 мм. Тип плоча по избору
инвеститора.

2

38

m

УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН

4.0
4.1

4.2

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Набавка потребног мат . и
израда хидроизолације подa , по
следећем опису и слојевима:
- основни хладан битуменски
премаз;
- кондор В4 варен за подлогу
100%;
Хидроизолацију подићи уз
холкере на бочне зидове
1520 cm.
обухвата израду комплетне
позиције са свим потребним
Набавка материјала и израда
саморазливајућег епоксидног
пода отпорног на органске и
неорганске киселине , базе и
разне раствараче атестиран и
погодан за лабораторије.

m2

36.72

m2

36.72

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

5.0 МАШИНСКИ РАДОВИ – ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
5.1

Набавка и уградња алуминијумских
радијатора Т800/100. Израда нових
прикључних веза , преправка постојећих.
Обрачун се врши по постављеном грејном
телу са свим потребним помоћним
материјалом (вентили , озрачне славине ,
итд.)

Ком.
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5

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ – ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
6.0

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

6.1

Испорука и полагање енергетског кабла.
Кабл се полажу испод малтера са свим
повезивањем од главног разводног ормана
до разводне табле
Демонтажа постојеће ел.опреме
Набавка и уградња напојног ППY кабла
пресек 4мм од постојећег ГРО прописно
положеног у зид
Набавка и постављање надградне РТ са 18
места
Набавка и уградња 15 осигурача од 16А тип
Шнајдер
Израда ел.инсталац. за два звона каблом
ППY 3 х 1.5 уградња тастер звона
Набавка и уградња звона на шину у
разводну таблу
Уградња тастера за звоно

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

Набавка и уградња ППY кабла
3х1.5 за расвету у спуштеном плафону
Набавка и уградња ППY кабла 3х1.5 за
вентилацију
Набавка и уградња неонских уградних
арматура 4 х 18w са растерима комплет (
цеви ,стартери итд.)
Набавка и уградња вентилатора

6.16

Набавка и израда ел.инсталације за клима
уређај као и постављање ОГ шуко утичнице
Набавка и уградња енергетскиг кабла PPY 3
x 2.5 .Просечна дужина кабла износи 10м..
Набавка и уградња следећег ел.материјала:
Дозне М5 ком.6
Прирубницеком.6
Маскебелеком.6
Модуларнашукоутичницаком.12
Модуларнаттутичница ком.3
Препорука користити ел. материјал из
АЛИНГ програма
Цену израде формирати по уграђеном
модулу и треба да обухвати комплет
ел.материјал и стручни рад
Набавка и уградња модула за паљење
расвете модул садржи дозне , прирубнице
и маску белу за М4
Модуларни наизменични прекидач

6.17

Модуларни обичан прекидач

6.18

Набавка и уградња паник лампи

6.14

6.15

паушал
паушал
m

50

Ком.

1

Ком

15

m

30

Ком.

2

Ком.

2

m

150

m

30

Ком.

11

Ком.

2

Ком.

2

Ком.

6

Ком.

2

Ком.

4
4
2

Ком.
Ком.
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6.19

6.20

Израда интернет прикључка и прикључење
на академску мрежу. Набавка и постављање
утп интернет кабла у каналице 20 х 20.
Каналице поставити 20цм од плафона
Обрачун радити по дужном метру
положеног кабла укупно 80м Узети у обзир
помоћни материјал ( каналице типлови
шрафови, прикључне кутије повезивање и
остали стручни рад.
Израда новог тт прикључка. Набавка и
уградња утп кабла ниске струје за два ( 2 ) тт
прикључка . У цену урачунати УТПкабал
,просечне дужине 30м , бужир црево ф16.
30м као и повезивање и остали стручни рад

Ком.

2

Ком.

1

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

7.0

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

7.1

Испитивање водоводне и
канализационе мреже
Набавка потребног материјала и
извођењењ прикључка водоводне
мреже на постојеће водоводно
окно без обзира на пречник
постојеће цеви инсталација се ради
од ПП полупропиленских цеви и
потребног помоћног материјала.
Демонтажа постојеће
канализационе мреже од ливено
гвоздених цеви ,преправка исте.
Обрачун се врши по изведеном
канализационом прикључку.
Набавка и уградња комплет
електричног нискомонтажног
бојлера од 5л снаге 2000w У цену
урачунати пратећи материјал за
монтажу и повезивање бојлера
Набавка и уградња кухињске
батерије са три цеви са изливом
и покретном лулом.све комплет
монтирано и испробано са
употребом помоћног материјала
плаћа се по комаду.
Набавка и уградња дводелне
кабинет судопере са горњим
делом од ростфраја.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

паушал

m

5

Ком.

2

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
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8.0

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

8.1

Израда врата димензије 2440 х
1000 са над светлом . Окови :
- четворозатворна потезна брава
-Цилиндар са три кључа
-подесиве шарке др.Хан
Набавка и испорука двокрилних
улазних врата са надсветлом
алу.праг + фикс са стране
2440х1300 , крило 2100 х 950
Окови :
четворозатворна потезна брава
Цилиндар са три кључа
подесиве шарке др.Хан
Набавка и испорука
једнокрилних врата са
алу.прагом и крилом у горњој
половини врата (
прозор)димензије 2120х 900
Израда једнокрилних врата
димензије 2120 х 900 sa
al.pragom
Израда преграде од пуног панела
димензије 2120 х 2400
Израда чеоне преграде од пуног
панела димензије 2120х2700
Израда пулта од пуног панела
димензије 2120 х 1000
Израда пулта димензије 2120 х
2000
Израда и уградња угаоног
завршетка
Израда двокрилних ПВЦ врата
димензије 2500 х 1700 испуна
мин. 6мм
Демонтажа постојећег стакленог
прозора замена стакла панелом
и израда отвора за вентилацију у
панелу.
Димензија стакла 1.27 х 040
Демонтажа постојећих дрвених
врата димензије 2.00 х 0.90

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

8.12

Ком.

1

Ком.

2

Ком.

2

Ком.

2

Ком.

1

ком

1

Ком.

3

Ком.

1

Ком.

3

Ком.

1

Ком.

1

ком

2
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Спецификација материјала за израду ПВЦстоларије. ПВЦ столарија се израђује од пвц петокоморних ,
или шестокоморних профила (КBЕ profine или одговарајући. )
- ОковиGu немачкиеуројет или одговарајући
- ПВЦ испуна 1.5*21*1.5 века
- Стаклотермопанфлот 4 х 16 х 4

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

9.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
9.1

9.2

Набавка и постављање зидних
керамичких плочица на лепак са
свим потребним предрадњама
као и са пратећим материјалом
( лепак , лајсне , фугомал, итд.)
Набавка и постављање подних
керамичких киселоотпорних
плочица . Предходно изравнати
под , направити благи пад према
улазу хладњаче и користити
лепкове за спољно лепљење.
Водити рачуна о квалитету
керамике као и помоћног
материјала. Израда цокле
висине 10цм по обиму бочних
зидова

2

10

2

14

2

114.40

2

148,16

m

2

148.16

m

20

m

m

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

10.0 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
10.1
10.2
10.3
10.4

Стругање старог молераја са
зидова
Набавка материјала и глетовање
зидова глет масом у два слоја
Набавка материјала и кречење
зидова пуном дисперзијом у
бојипо избору инвеститора
Набавка материјала и фарбање
радијаторских цеви радијатор
лаком у белој боји

m
m

УКУПНО ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ
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11.0

ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПО МЕРИ

11.1

Израда лабораторијског
намештаја .Материјал који се
користи за израду намештајаје
универ.дезена по избору
инвеститора. Обрачун за услугу
израде се врши по метру дужном
израђеног намештаја.

m

12

УКУПНО ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ЦЕНА СА ПДВ - а

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
МАШИНСКИ РАДОВИ – ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ–СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека
рока за подношење понуда, у периоду од 10-12 часова доћи да непосредно погледају простор
који је потребно реновирати.
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Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока извођења радова и
рока важења понуда:
Начин и рок плаћања
Изведени радови исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према
количинама стварно изведених радова, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској
књизи, и према уговореним јединичним ценама.Наручилац је дужан да примљену и неоспорену
ситуацију исплати у року од 30 дана од дана овере од стране надзорног органа
Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана од
дана примопредаје радова.
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу
садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је
Извођач радова дужан да сву документацију о
гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима
за употребу, прибави и преда наручиоцу.
Рок извођења радова
Понуђач коме буде додељен уговор ће извести предметне радове у року не дужем од
60 календарских дана, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и
обавезним стандардима који важе за извођење предметних радова.
Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду
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Образац 3
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 75. ЗАКОНА

Редни
број

Обавезни услови за правна лица

Начин доказивања

Доказује се изводом из регистра АПР-а,
односно изводом из регистра Привредног
суда, односно Изјавом (Образац 9)
Доказује се изводом из казнене
Да понуђач и његов законски заступник није
евиденције, односно уверењем
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
надлежног суда и надлежне полицијске
организоване криминалне групе, да није
управе МУП-а, као и изводом из казнене
осуђиван за неко од кривичних дела против
2.
евиденције, односно уверење надлежне
привреде, кривична дела против заштите
полицијске управе МУП-а унутрашњих
животне средине, кривично дело примања
послова за одговорно лице правног лица,
или давања мита, кривично дело преваре.
односно Изјавом (Образац 9)
Доказује се потврдом привредног и
прекршајног суда или потврдом АПР-а да
Да понуђачу није изречена мера забране
привредном друштву није изречена мера
3.
обављања делатности.
забране обављања делатности, односно
Изјавом (Образац 9)
Доказује се уверењем Пореске управе,
као и уверењем надлежне локалне
Да је понуђач измирио доспеле порезе и
самоуправе да је измирио обавезе по
4.
доприносе.
основу изворних локалних јавних
прихода, односно Изјавом (Образац 9)
Доказује се: Потписан и оверен Oбразац
Понуђач је дужан да при састављању своје
изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
понуде изричито наведе да је поштовао
2. Закона Изјава мора да буде потписана
обавезе које произилазе из важећих прописа
од стране овлашћеног лица понуђача и
о заштити на раду, запошљавању и условима оверена печатом. Уколико понуду
5.
рада, заштити животне средине, као и да
подноси група понуђача, Изјава мора
гарантује да је ималац права интелектуалне
бити потписана од стране овлашћеног
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом. (Образац 11)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.
1.

Да је понуђач регистрован код надлежног
органа.

Место и датум:
_____________________2014. године

МП
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 4

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 76. ЗАКОНА

Редни
број
6.

7.

Додатних услови

Начин доказивања

Да понуђач располаже неопходним
кадровским капацитетом, односно да
понуђач има минимум 3 запослена лица

Доказује се копијом МА обрасца или
уговором о ангажовању односно
Изјавом (Образац 9)

Да располаже неопходним техничким
капацитетом, односно да поседује машине и
алат неопходне за извођење предметних
радова

Доказује се достављањем списка
машина и алата, односно Изјавом
(Образац 9)

Место и датум:
_____________________2014. године

МП
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 5

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
ИСПУЊЕНОСТ СВИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ОДНОСНО ПОТВРЂУЈЕ ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ
(Образац 9), ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ.
Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, захтева на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Напомена:
- У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи/извршиоци имају
неограничену солидарну одговорност према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку
понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који
су наведни од тачке 1. до 5. обавезних услова, а од тачке 6. до 7. додатних услова понуђачи
испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.
- У случају ангажовања подизвођача, понуђач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач мора да поднесе све тражене доказе о
испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији
од тачке 1. до тачке 5, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача, а додатне услове
од тачке 6. до 7, понуђачи испуњавају заједно.
У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима,
образац обавезних и додатних услова ископирати и попунити у потребном броју примерака.
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Образац 6

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној
документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима
се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. Понуда мора
бити оригинал, на преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко
штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица за заступање и оверена печатом
понуђача.

3.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду и то
писаним путем, уз доставу пуномоћја за предузимање горе наведених радњи.

5.

Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6.

Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. Такође, у случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу,
у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести наручиоца о делу
потраживања, за наплату од наручиоца, која се преносе подизвођачу.

7.

Саставни део заједничке понуде је писани споразум којим се сви понуђачи, из групе понуђача
који подносе заједничку понуду, међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.

8.

Понуда мора да садржи изјаву о начину и условима плаћања и другим околностима од којих
зависи прихватљивост понуде.

9.

Цене у понуди су фиксне и изражавају се у динарима без ПДВ-а, и не могу се мењати до
коначног испуњења уговора.

10. Приликом закључења уговора, испоручилац добара је у обавези да достави, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко соло меницу регистровану код НБС,
са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним
овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10 % од
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уговорене вредности посла без ПДВ-а, у року који је тридест дана дужи од рока на који се
уговор закључује.
11. Заштита поверљивости података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о
понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у
понуди. Наручилац је дужан да одбије давање информација која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена
заинтересованих лица, понуђача, као и податаке о поднетим понудама до отварнања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. Наручилац у
конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити
преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању
поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује
тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен поверљивости. Наручилац ће као поверљиве третирати оне
документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају
исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се
поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као
поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости, а понуђач ће то учинити тако што ће његов
заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост
документа, наручилац ће понуду у целини одбити.
12. Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин
предвиђен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
13. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
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14. Критеријум за избор понуђача: У поступку избора најповољније понуде примениће се
критеријум „eкономски најповољнија понуда“. У ситуацији када постоје две или више
понуда са истим бројем пондера, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио
нижу цену.
15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
18. Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају: Решење o упису у регистар
које издаје Агенција за привредне регистре; Извештај о бонитету (БОНЈН) који издаје Агенција
за привредне регистре.
19. Понуђач је обавезан да понуду достави у року који је одређен у позиву за подношење понуда,
са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за јавну набавку извођења грађевинских радова,ЈН-0122/7-2014“ у затвореној коверти путем поште или лично на адресу наручиоца,Факултет
ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18,Београд.Отварање понуда ће се обавити јавно
пред комисијом, дана и у време назначеном у позиву за подношење понуда, у просторијама
Факултета ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, Београд.
20. Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да
поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Лицима који нису понуђачи
комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда уколико
су та лица, пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са
образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда.
21. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
22. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све техничкке спецификације.
23. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.
24. Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним
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Законом о јавним набавкама, тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке, с тим да је подносилац захтева
дужан да уплати таксу одређену чланом 156. ЗЈН, на рачун буџета Републике Србије број 84074222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе - потврду банке о уплати,
са називом и бројем јавне набавке.
25. Са понуђачем којем је додељен уговор исти ће се закључићити у року од 8 (осам) дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
26. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о
јавним набавкама.
27.

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач је дужан да
достави бланко соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона
депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се
наручилац овлашћује да меницу попуни на износ од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, и са роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Наручилац ће
уновчити меницу, дату за озбиљност понуде, уколико понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду и уколико понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Наручилац ће на захтев понуђача са којима није закључен уговор, вратити
менице, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач
не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Поводом позива за подношење понуда за доделу уговора о јавној набавци извођења
грађевинских радова под ознакм и бројем ЈН-01-22/7-2014,неопозиво дајемо следећу
П О Н У Д У број ____________ од ______________ 2014. године
Скраћено пословно име понуђача: ____________________________________________________
Адреса:

____________________________________________________

Матични број:

____________________________________________________

Порески идентификациони број: ____________________________________________________
Име и презиме одговорног лица: ____________________________________________________
Име и презиме особе за контакт: _____________________________________________________
Број телефона:

_____________________________________________________

Број факса:

_____________________________________________________

Адреса електронске поште:

_____________________________________________________

Пословни текући рачун:

_____________________________________________________

Понуду дајемо (заокружити):
a) самостално
б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Назив подизвођача: __________________________________;
Матични број: __________________;
ПИБ: _________________________;
Адреса__________________________________________;
Име особе за контакт: ________________________________;
И-мејл: ________________________;
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: ________;
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: _______________ .

2. Назив подизвођача: __________________________________;
Матични број: __________________;
ПИБ: _________________________;
Адреса__________________________________________;
Име особе за контакт: ________________________________;
И-мејл: ________________________;
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: ________;
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: _______________

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у обрасцу, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт:____________________________.
2. Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт:____________________________.
3. Назив учесника: _________________________;
Адреса: _____________________________________;
Матични број: ___________________________;
ПИБ : ______________________________________;
Тел./Факс: ______________________________;
И-мејл: _____________________________________;
Име особе за контакт:____________________________.
Напомена: Образац „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 обрасцу, 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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УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
(у осенчена поља унети понуђену цену у динарима)
Укупна понуђена цена, са укалкулисаним свим зависним
трошковима , без обрачунатог ПДВ-а
Износ ПДВ-а (___________ %)
Укупна понуђена цена, са обрачунатим ПДВ-ом
Словима (без ПДВ-а):
- Рок извођења радова је_________дана (не може бити дужи од 60 календарских дана)
од дана увођења у посао;
-

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи __________ месеци(не може бити
краћи од 24 месеца) од дана примопредаје радова;

-

Рок важења понуде је _____________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда;

-

проценат понуде поверен подизвођачу: _____ %.

Напомена: Проценат понуде попунити само ако понуђач део посла поверава подизвођачу и у том
случају је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%.
Место и датум:
МП
_____________________2014. године
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 8

KРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Одлука о избору најповољније понуде за предметну јавну набавку донеће се применом критеријума
„економски најповољнија понуда“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће да додели
уговор оном понуђачу који је понудио нижу цену.
Оцењивање и рангирање понуда се заснива на следећим елементима критеријума:

Р.број

Елементи критеријума

Број пондера

1

Понуђена цена

80

2

Аванс

20
УКУПНО 100 пондера

а)

Најнижа понуђена цена, тј. најнижа укупна вредност понуде доноси понуђачу 80 пондера.
Остали понуђачи са вишом ценом рангираће се према формули:

минимална понуђена цена ×80
понуђена цена
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б) Максимални износ аванса који понуђач може да тражи износи 30% од вредности понуђене
цене. Понуђачу који у понуди не буде тражио аванс додељује се се максималних 20 пондера.
Понуђач који буде тражио максималан износ аванса добија 0 пондера. Понуђач који буду у понуди
тражили износ мањи од максималног, пондери им се рачунају на следећи начин:

P= Pmax – A/Amax * Pmax
Где је:
P – број пондера
Pmax – максималан број
А – понуђени проценат аванса
Аmax – максималан износ аванса

Понуда понуђача који у понуди наведе износ аванса већи од максималног биће одбијена као
неприхватљива.
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Образац 9
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности
ИСПУЊАВАМО све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, позива за подношење
понуда и конкурсне документације за набавку извођења грађевинских радова у поступку јавне
набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/7-2014.

Место и датум:
_____________________2014. године

МП
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 10

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за набавку извођења грађевинских радова, у поступку јавне набавке
мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/7-2014, изјављујемо, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу, да смо понуду поднели НЕЗАВИСНО, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
_____________________2014. године

МП
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Oбразац 11

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
У вези са позивом за набавку извођења грађевинских радова, у поступку јавне набавке
мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/7-2014, изјављујемо под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу, да смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине.
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Образац 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ________________________________________
СЕДИШТЕ _________________________________________________

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.

Ред. број

Врста трошкова

Износ (динара)

1.

Трошкови прибављања стредства обезбеђења, без ПДВ-а

2.

Трошкови израде узорка или модела, без ПДВ-а

3.

УКУПНИ ТРОШКОВИ, без ПДВ-а

4.

Износ (стопа________________) ПДВ-а

5.

УКУПНИ ТРОШКОВИ, са ПДВ-ом

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду истих (члан. 88 став 2. Закона о јавним набавкама).

Место и датум:
_____________________2014. године

МП

Страна 29 од 37

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 13

ОБЛИК ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач коме буде додељен уговор за набавку извођења грађевинских радова, под ознаком
и бројем ЈН-01-22/7-2014, у обавези је да, приликом закључења уговора као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко соло меницу регистровану код НБС, са
копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим
се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла
без ПДВ-а, са роком који је тридест дана дужи од рока на који је уговор закључен.

Место и датум:
_____________________2014. године

МП
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____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац 14

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Факултета ветеринарске медицине, са седиштем у Београду, Булевар ослобођења 18, кога
заступа декан Проф.др. Владо Теодоровић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100266509,
матични број 07002009 и
2._________________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова), с друге стране.

-

-

-

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012) и Одлуке о покретању поступка, број ЈН-01-22/7-1-2014 од 01.04.2014. године,
спровео поступак јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-22/7-2014, ради
доделе уговора чији је предмет набавка извођења грађевинских радова за потребе Факултета
ветеринарске медицине..
да је Извођач радова доставио Понуду бр. __XXX___ од ____XXX_____ године, заведену код
Наручиоца под бр. ____XXX_____ од ____XXX______ године, која је саставни део овог
уговора. (попуњава Наручилац)
да понуда Извођача у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара спецификацији набавке из
конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Извођача и извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора брoj
_____XXX______ од _______XXX________ године, којом је Извођачу доделио уговор за
набавку извођења грађевинских радова. (попуњава Наручилац)

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка извођења грађевинских радова за реновирање просторија за
узорковање инфективног и патолошког материјала за потребе Катедре за болести копитара,
месоједа и дивљачи у оквиру Клинике за мале животиње (у даљем тексту: предмет набавке), у
свему према конкурсној документацији и понуди Извођача радова.
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Члан 3.
Укупна понуђена цена, према усвојеној понуди, износи _____________ динара без ПДВ-а,
односно ______________ динара са ПДВ-ом.
Јединичне цене предмета набавке исказане су у Образцу 2. конкурсне документације –који
чини саставни део овог уговора, фиксне су и не могу се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих су одређене.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
радова, оверених у грађевинској књизи од старне стручног надзора и усвојених јединичних цена из
понуде.

Члан 4.
Изведени радови исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према
количинама стварно изведених радова, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској
књизи, и према уговореним јединичним ценама.
Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију исплати у року од 30 дана од
дана овере од стране надзорног органа и то на рачун извођача радова
____________________________ код _____________________________ банке.

Члан 5.
Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити
исплату исте саму у висини вредности радова на које је стављена примедба, док се неоспорени део
има испалтит у року предвиђеним чланом 4. овог Уговора.

Члан 6.
Извођач радова пружа уговорене радове из чл.1. овог Уговора на један од следећих
начна(заокружити и попунити):
a) самостално
б) заједнички, као група следећих понуђача
___________________________________из__________________________________
___________________________________из __________________________________
___________________________________из __________________________________
в) са подизвођачима
__________________________________из ___________________________________
У ____ % укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ______________________________________________________________________
_________________________________из _______________________________________
У____ % укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ______________________________________________________________________
________________________________из _________________________________________
У ____ % укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ______________________________________________________________________
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Члан 7.
Извођач радова се обавезује да:
- радове који предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким
прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова, изведене
радове преда Наручиоцу
- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова на градилишту
- да испуни све обавезе стручно и квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и уговореном року.
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе и рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне нанкнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да се строго придржава мера заштита на раду
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима који регулишу ову
област
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације о свом трошку, изврши
поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у
погледу уговорених рокова извођења радова
- да по завршетку извођења радова одмах обавести Наручиоца да је извршио радове и да је
спреман за њихов пријем
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с
тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца
- приликом закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла, достави бланко соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона
депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се Наручилац овлашћује
да меницу попуни до укупног износа од 10 % од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком
који је тридест дана дужи од рока на који је уговор закључен.
Наручилац има право на наплату средства за финансијско обезбеђење за добро извршење
посла, без посебног обавештења Испоручиоцу, у случају да исти наруши сигурност уговора.

Члан 8.
Наручилац се обавезује да:
- Извођачу радова плати уговорену цену под условима и начин одређен овим Уговором
- да од Извођача радова, по завршетку извођења радова, прими наведене радове
- да ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача
радова
- да уз присуство Надзора, уведе Извођача радова у посао предајући му техничку или другу
документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту
- Наручилац се обавезује да са стручним надзором и Извођачем радова учествује у раду
комисије за примопредају и коначни обрачун.
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Члан 9.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____
календарских дана (не дуже од 60), рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор, уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следечих услова:
- да је Наручилац предао Извођачу радова техничку докумантацију
- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.
Уколико Извођач радова не приступи извођењу радова ни седмог дана од дана кумулативног
стицања услова, сматараће се да је седмог уведен у посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Под роком заврћетка извођења радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед
објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

-

Члан 10.
Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача радова:
у случају прекида извођења радова који трају дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача радова
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач
радова
у случају елементарних непогода и дејства више силе
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми
, уз сагласност стручног надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана
од сазнања за околност из става 1 овог чалана, а најкасније пет дана пре истека коначног
рока за завршетак извођења радова.
Уговорени рок је проужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.
Под роком завршетка извођења радоца сматра се дан њихове спремности ѕа технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 11.
Уколико Извођач радова не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоца уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности
укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити , уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођач радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји радова, претрпи штету која је већа од
износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до
пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете мора Наручилац да докаже.
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Члан 12.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац
има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача радова искључиво
на трошак Извођача радова по овом уговору.
Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва
права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.
Извођач радова је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура услуге,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности за цео период извођења
радова . Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
Уколико Извођач радова не поступ у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне
и нематеријалне штете при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 14.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и
Извођача радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони о свом трошку без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача
радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
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Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова, примити на
коришћење изведене радове.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из прихваћене понуде изабраног понуђача-извођача радова које су фиксне и
непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 16.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Наручилац има право на једностарни раскид уговора и релизацију средства обезбеђења за
добро извршење посла у следећим случајевима:
- уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 20 календарских дана, као и ако
Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова,
- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама
стручног надзора
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда примљену инвестициону-техничку и пројектну
документацију.

Члан 17.
За све што овим Уговором није посебно уговорено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу ову
област.

Страна 36 од 37

Члан 18.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да до споразума не
дође, у случају неспоразума, спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

Члан 19.
Уговор је израђен у шест једнаких примерака, од којих Наручилац задржава 4 примерка, а Извођач
2 примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________
Декан
Факултета ветеринарске медицине
Проф.др. Владо Теодоровић

_______________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Обавезно попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом. Уколико
понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе назив и
адресу свих понуђача, односно подизвођача са којима наступа у предметној набавци.
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