КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОПРАВКУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности IV-13)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

25.11.2013. године, до 12,00 часова

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

25.11.2013. године, у 12,15 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 17 СТРАНА
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“
Стара Пазова

Назив наручиоца:

Владимира Хурбана бр. 2
22300 Стара Пазова
Адреса наручиоца:

Република Србија

Интернет страница наручиоца:

www. dzspazova.rs

Врста поспупка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

радови

Врста уговора

уговор о јавној набавци

Резервисана јавна набавка

да

(не)

Електронска лицитација

да

(не)

Лице за контакт:

Владислав Богићевић

оквирни споразум

jn.dzspazova@gmail.com

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка радова за поправку централног грејања за
потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“
Стара Пазова – објекат у Старој Пазови у улици
Доситејева бр.1
Опис предмета јавне набавке:

Назив и ознака из општег
речника набавке:

шифра - 45331100 (радови на инсталацији
централног грејања)
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која се односи
на понуду мора бити на српском језику.
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом
конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи следеће елементе:
1.Образац понуде
2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
3. Образац изјаве по ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац је саставни део
конкурсне документације
4.Оверен модел уговора
5. Важећа дозвола за обављање делатности
Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у затвореној коверти,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком:
“ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ - ПОПРАВКА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА – набавка IV-13 – НЕ ОТВАРАТИ”
на адресу:
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, факс
и телефон понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
25.11.2013. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда.
Јавно
отварање
понуда
обавиће
се 25.11.2013. године у 12,15 часова, на адреси
наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном
отварању понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може изменити
или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на исти начин на који је
поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде, неопходно је да Понуђач нагласи које
елементе понуде мења односно допуњава. На коверти у којој Понуђач подноси измену или допуну
понуде, Понуђач мора назначити „измена понуде“ или „допуна понуде“.
Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако што ће Наручиоцу
доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и
овлашћење за преузимање понуде, оверено од стране овлашћеног лица понуђача.
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Критеријум за оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена наведена у Обрасцу понуде.
Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену, уговор ће бити додељен понуђачу чија
je гаранција на изведене радове дужа.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА
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 (уколико је то случај).
Захтев за заштиту права могу поднети лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, поступањем у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама којима се уређује поступак заштите права (чл. 148 - 159.
Закона о јавним набавкама).
Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у целости
попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације.
Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити одбачене.
Понуђач може у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са
припремом понуде на e mail: jn.dzspazova@gmail.com , са назнаком ,,Јавна набавка радова - поправка
централног грејања``.
Понуђач је дужан да достави Изјаву у којој наводи да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу или ће јавну набавку извршити самостално. Уколико се извршење јавне набавке делимично
поверава подизвођачу, исти мора да испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом о
чему се достављају тражени докази.
Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о јавној
набавци.
Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који
доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци мале вредности у складу са моделом уговора са
понуђачем којем је додељен уговор по стицању законских услова.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организаоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.

4.

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.

5.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.

Законски услови се доказују - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (ова
изјава је саставни део конкурсне документација). Ова изјава не укључује важећу дозволу за обављање
делатности (тачка 5), односно, поред Изјаве, обавезно је уз понуду доставити и дозволу за обављање
делатности.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну набавку IV 13, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и
услове из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама:
1) Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда
4) 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.
5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.

Датум:

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА

Поправка централног грејања

РЕДНИ
БРОЈ

ОПИС РАДОВА

JEДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА
ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЦЕВОВОД

m³

12

2.

ДОВОЗ И НАСИПАЊЕ ПЕСКА У КАНАЛ

m³

4

3.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА
ПРЕДИЗОЛОВАНОГ ЦЕВОВОДА (Ф 60,3/125)

m

36

4.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА
ПРЕДИЗОЛОВАНОГ КОЛЕНА 90° (Ф 60,3/125)

ком

6

5.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА
ТЕРМОСКУПЉАЈУЋИХ СПОЈНИЦА (Ф 125)
И НАЛИВАЊЕ ИСТИХ ПУР ПЕНОМ

ком

10

6.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ
БЕШАВНИХ ЦЕВИ (Ф 60,3)

m

58

7.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ХАМБУРШКИХ
ЛУКОВА (Ф 60,3)

ком

14

8.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОСЛОНАЦА ЗА
ЦЕВОВОД (Ф 60,3)

ком

8

9.

АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНОГ
ЦЕВОВОДА И ОСЛОНЦА

m²

14
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ЦЕНА без ПДВ-а

ЦЕНА са ПДВ-ом

10.

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА ЧЕЛИЧНОГ ЦЕВОВОДА
СА СУНЂЕРАСТОМ ИЗОЛАЦИЈОМ
АРМАФЛЕКС 19mm

11.

ХЛАДНА И ТОПЛА ПРОБА И ПУШТАЊЕ У
РАД

паушално

12.

ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

паушално

m

68

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:_________________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:_______________

Рок завршетка радова:__________________
Рок плаћања: 1. аванс________________________
2. остатак_______________________
Гаранција: ____________________________ (минимум 24 месеца)

М.П.

Потпис понуђача
___________________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пун назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Регистарски број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Овлашћено лице за
потписивање уговора:
Електронска адреса:

Mесто и датум

Понуђач

М.П
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :
АДРЕСА ПОНУЂАЧА :
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН :
ТЕЛЕФАКС :
ПИБ :
БРОЈ РАЧУНА :
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

Место и датум:

MП

Понуђач:

Место и датум:

MП

Подизвођач:
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
124/12), понуђач ______________________________________ (назив понуђача)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је
ималац права интелектуалне својине.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности поправка
централног грејања Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова број IV –
13. , објекат у Старој Пазови у ул. Доситејева бр. 1

Место и датум:

Понуђач:
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Печат и потпис

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тј. да попуни наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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МОДЕЛ УГОВОРА О

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА на поправци централног грејања
Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
- објекат у Старој Пазови, УЛ. Доситејева бр. 1

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.

2.

ДОМ ЗДРАВЉА «ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Стара Пазова, улица Владимира Хурбана
бр. 2. ПИБ 100535469,МАТИЧНИ БРОЈ 08010714, кога заступа директор др Рада Инђић (у
даљем тексту: Наручилац)

______________________________________________ПИБ __________МАТИЧНИ БРОЈ
(у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Извођење радова на поправци централног грејања у објекту Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова – објекат у Старој Пазови, ул. Доситејева бр. 1.

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац додељује Извођачу извођење радова из јавне набавке __________ а
Извођач се обавезује да својом опремом, материјалом и стручним особљем изведе радове у свему
према усвојеној понуди Извођача која је код Наручиоца заведена под бројем бр ___________ од
_______________. (у даљем тексту: понуда Извођача) и конкурсној документацији Наручиоца, која
чине саставни део овог Уговора.
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Уговорене стране заједнички утврђују да укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

_________________ динара

односно са порезом на додату вредност

___________________ динара

Члан 3.

Извођач је сагласан да вредност радова из члана 2. овог Уговора наплати под условима утврђеним
усвојеном понудом и овим Уговором

Аванс у висини од ____________________ (навести из понуде) исплатиће Наручилац по
потписивању овог Уговора а остатак по окончању радова и то на основу количина радова оверених
од стране представника понуђача - извођача и наручиоца.

Уколико нема примедби на обрачунате радове, наручилац се обавезује да вредност радова на
основу оверених ситуација плати у року и на начин утврђен ставом 2. овог члана.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује:

-

да све радове из предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са постојећом
документацијом, датим техничким условима као и важећим прописима, стандардима,
нормативима и нормама квалитета за ову врсту радова;

-

да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење
несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања извођења радова;

-

да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на раду и
благовремено предузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и околине;

-

да
обезбеди
доказ
о
квалитету
материјала,инсталација и опреме;
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извршених

радова,односно

уграђеног

-

да се придржава уговорених рокова;

-

да ће платити уговорне казне,сагласно овом Уговору;

-

да ће омогућити наручиоцу радова да врши надзор и да поступа по оправданим
примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу
којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају
се примедбе у циљу испуњавања уговорних обавеза;

-

да преузима обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5.

Наручилац се обавезује:
-

да Извођачу омогући несметано и континуирано извођење радова по овом Уговору;

-

да плаћање радова изврши у складу са овим Уговором.

Члан 6.

Наручилац има право да на основу писменог извештаја овлашћеног лица наручиоца, у коме је
констатовано да квалитет радова, уређаја, опреме и постројења није у складу са техничким
прописима, односно овим Уговором, прекине извођење радова на штету Извођача.

РОК ИЗВОЂЕЊA
Члан 7.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од ___________(навести рок
из понуде) од дана увођења у посао , у складу са динамичким планом извођења радова.
Дан увођења у посао и почетак радова констатоваће се у записнику који потписује представник
понуђача - Извођача и представник Наручиоца.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.

Уколико Извођач радова, у уговореном року, не заврши уговорене радове својом кривицом, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу..
Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу
плаћања уговорне казне.

15

Члан 9.

Ако је Наручилац због закашњења извођача у извођењу и предаји изведених радова претрпео штету
која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Извођач даје гаранцију за изведене радове у року од _____________(минимум 24 месеца), од дана
када су отклоњене све примедбе на рад Извођача.
За уграђену опрему и материјал важе гаранције произвођача истих.
Извођач је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Наручиоца, отклони о свом трошку све
недостатке који су настали због неквалитетног рада, као и неодговарајућег квалитета опреме за ту
намену.
Извођач није дужан о свом трошку отклонити недостатке који су последица нестручног руковања или
ненаменске употребе у гарантном року.

Члан 11.

Уколико Извођач у гарантном року, на основу писменог захтева Наручиоца за отклањање
недостатака у року од 15 (петнаест) календарских дана не отпочне са радовима, Наручилац има
право да ангажује треће лице на терет Извођача.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.

Уколико у току реализације уговора настану евентуални спорови, уговорне стране су сагласне да их
решавају споразумно,а спорове које не буде могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у
Сремској Митровици.
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Члан 13.

Саставни део овог Уговора чине:

-

понуда Извођача број_______________
Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка а Извођач 2 (два) примерка.

За Извођача

За Понуђача

_____________________

_____________________
Др Рада Инђић
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