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I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. 
Понуда мора обавезно да садржи :
а) попуњен и оверен образац понуде
б) попуњен, потписан и оверен образац структуре цене и осталих комерцијалних услова
в) попуњен, потписан и оверен образац техничке спецификације
г) попуњен, потписан и оверен модел уговора
д) попуњен, потписан и оверен образац о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.,76. ЗЈН
ђ) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама
е) доказе о испуњености додатних услова из чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама
ж) образац изјаве о независној понуди
з) образац трошкова припреме понуде
Уколико понуда не садржи набројано под а,б,в,г,д,ђ,е,ж и з биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава читко штампаним словима. Попуњени обрасци треба да буду потписани од стране овлашћеног лица и оверни печатом. Модел Уговора потребно је попунити и оверити од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује прихватање елемената уговора.  

 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 5/2014 од 20.11.2014.за  „Mолерски радови око сређивања ходника,  лабораторија и других просторија, радови око спуштених плафона и радови око замене плафонских светиљки за потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о“ .

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.  


ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

	
ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године.



АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама које нису предвиђене Конкурсном документацијом, нису дозвољене. 

 КРИТЕРИЈУМ
	
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

Од могућих 100 пондера за цену се додељује 80 пондера и обрачунава се по следећем обрасцу:
Број освојених пондера = Понуђена цена/Најнижа понуђена цена  X 80

За рок извршења радова се додељује 20 пондера, и обрачунава се по следећем обрасцу:
Број освојених пондера = Најкраћи рок /Понуђени рок X 20


   ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.  

ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати.
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.
У цену радова улази премер радова, транспорт материјала, дистрибуција по хоризонтали и вертикали објекта, заштита околине од последица извођења предметних радова, извођење радова у складу са нормама предметне делатности, чишћење и одношење шута насталог приликом  радова и све то на адресу: Иновациони центар Технолошко-металуршког факултет у Београду д.о.о., Карнегијева 4.


УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 Плаћање након потписивања Уговора узастопно након достављања привремених ситуација за извршене послове.

РОКОВИ
Рок за извршење радова: не сме бити дужи од  60 дана од дана отпочињања радова.

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА:
 

 ОПШТИ  УСЛОВИ  за изводјење  радова
───────────────────────────────────────────────────────────────

Цена коју понуди изводјач за радове из овог елабората сматра се комплетном, продајном, калкулисаном тачно према  општим условима за сваку нормативну групу радова, према градјевинским нормативима, припадајућим стандардима и важећим техничким прописима.


Детаљни начин обрачунавања (Ако није одредјен предмерском позицијом), описи радова и услови извршења, све припадајуће активности (припремни, помоћни, пратећи, услужни, завршни и др.радови, поред основног) обавезни су и без посебних напомена, важе тачно како су одредјени следећим нормама:

1.НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ РАДА У ГРАДЈЕВИНАРСТВУ изд.Градјевинска књига, Београд 1994 год.
2.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У ГРАДЈЕВИНАРСТВУ изд.

Начин и детаљи обрачуна по овим нормативима нису увек једнозначно одредјени. Као обавезан одредјује се начин обрачуна према нормативу ГН (нормативи под тачком 1.). Начин обрачуна према ТУ (под тачком 2.) примењује се изузетно и само ако је уз одредјене предмерске позиције посебно захтеван.

Општи услови за изводјење градјевинских радова и општи услови уз поједине нормативне групе из овог елабората, нормативи И технички прописи обавезују изводјача код свих позиција предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису посебно наглашено.

Без посебних напомена у тексту предмерске позиције увек су урачунати у цену:

-СВИ РЕДОМ НАБРОЈАНИ (ИЛИ НАВЕДЕНИ) РАДОВИ, ПОСТУПЦИ И САВ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ. СА УГРАДЈЕНИМ СВИМ ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, РАЧУНАТИМ ПО ВАЖЕЋЕМ ЗАКОНУ И ПРОПИСИМА(ПДВ).
-Набавка и достава на градилиште свог потребног материјала.
-Размеравање, снимање и преношење мера за потребе радова.
-Премеравања, снимања на лицу места и калкулације за потребе набавке материјала. Представљање резултата ових калкулација инвеститору или надзорној служби на њихов захтев.
-Консултације са пројектантом или аутором објекта у погледу набавке материјала или изводјења специфичних радова. Ово се нарочито односи на позиције код којих је наглашено као посебна обавеза изводјача, такодје, и код позиција где током пројектовања није било могуће ближе прецизирати квалитет материјала или начин рада (ако се сматра ставком од већег утицаја на јединичну цену може се извршити још у току обраде понуде, а обавезно у току технолошке припреме).
-Сав потребан хоризонтални и вертикални транспорт до радног места.
-Сви припремни, помоћни, пратећи, услужни и завршни радови предвидјени горе наведеним нормативима и општим условима уз сваку нормативну групу радова, укључујући и материјал.
-Све радне скеле потребне за извршење радова, изузев фасадних скела које су обрачунате посебно.
-Чишћење радног места по завршеном или прекинутом послу, и одношење шута ван градилишта, ако за дату позицију није посебно предвидјено (шут који настаје нормалним радом, ако су у питању радови на рушењу и демонтажи, одвоз шута ће бити наглашен или обрачунат посебно). Као и чишћење и одвоз шута одмах по издавању налога од стране инвеститора надзорне службе).
-Потпуна заштита од оштећења свих затечених или раније извршених радова, инсталација и ентеријерских елемената и обрада.
-Сва нормативна повећања радног времена произашла из отежаних услова рада.
-Премеравања, снимања и калкулације за потребе обрачуна које инвеститор може захтевати у било којој фази радова.

Све ове ставке урачунате су и у предрачунске цене, које су формиране пројектантски и приближно, за услове пословања на локалном тржишту. Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвидјен у опису и у пројекту, обавезно потврдјен атестима. Атесте обезбедјује изводјач и саставни су део градилишне документације која остаје код инвеститора.Радови морају бити обављени тачно  према ставкама из припадајућих норми. Ако изводјач извесне радове обави квалитатом или материјалом који не задовољава, дужан је на захтев инвеститора да изврши поправке, о свом трошку, у наложеном року. Ако су радови изведени побољшаним квалитетом,инвеститор није обавезан да надокнади цену, ако ово није регулисано пре извршења.
Инвеститор (надзорна служба) има право да захтева све врсте провера радова и материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. За овај случај формира се комисија са представницима обе стране, по потреби појачана неутралним стручним лицем или специјализованом организацијом. Трошкови провера распоредјују се према исказаним резултатима, или договорно (према закону о облигационим односима). Евентуалне накнадне и непредвидјене радове или измене у раду и материјалу, изводјач мора најавити пре извршења. У овом случају изводјач је обавезан да формира допунске понуде и уговоре, а на захтев инвеститора да изврши и анализе цена и то према горе наведеним нормативима. Све измене изводјач и инвеститор обавезни су да поднесу на оверу пројектанту. Тешке цевне и дрвене скеле (фасадне, конзолне и сл.) или скеле посебних конструкција (на пр: висеће фасадне, потпоре за рушења и сл.) потребне за извршење појединих радова посебно су урачунате уз фасадерске или припремне радове или су распоредјене уз одговарајуће позиције рушења. Одвоз шута и чишћење радног места изводјач је дужан да изврши одмах по издатом налогу од стране инвеститора (надзорне службе). Овакав налог може уследити у било које време, у циљу спречавања гомилања шута у објекту, запречавања градилишта или заштите ранијих радова. Изводјач је обавезан да у сагласности са инвеститором (ако за то постоје услови) оформи привремену градилишну депонију. За радове који произоде шут позиције су обично калкулисане са одношењем само на градилишну депонију, а посебно одвоз са градилишне на сталну депонију. Овај поступак није обавезан (ако је лакши директан превоз на сталну депонију), и ако се извршава без утицаја на цену. Сав демонтирани материјал и шут припадају инвеститору, није дозвољено коришћење или отудјење без договора са надзорном службом.Припремни радови на формирању градилишта, обезбедјењу и снабдевању градилишта разним ресурсима као и технолошка припрема градње не спадају у овај елаборат одн. не вреднују се посебним позицијама радова.Сав материјал, радове и цело градилиште дужан је да чува изводјач о свом трошку, све до предаје објекта инвеститору. Изводјач је дужан да се током рада придржава свих законских, општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ.



1.......МОЛЕРСКИ  РАДОВИ.......ОПШТИ УСЛОВИ
──────────────────────────────────────────────────────
Изводјач је обавезан да изврши све радове из ове нормативне групе, комплетно, како је прецизирано општим условима, нормама ТУ.X. ТУ.XИ. ЈУС.У.Ф2.013. ЈУС. и техничким прописима. 
У цену одговарајућих позиција (или распоредјено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту:

-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Израда узорака.
-Доводјење подлоге у исправно стање.
-Израда, постављање, премештање и демонтажа скела за потребе радова, према ГН.601.
-Градилишни транспорт
Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова.





МОЛЕРСКИ  РАДОВИ.описи (позиције) радова
____________________________________________________________________

1.Основна обрада: Стругање старог слоја до стабилне основе, крпљење већих неравнина и оштећења гипсаним малтером са додатком песка, у размери 1:2, глетовање површине док се потпуно не поравна, наношење подлоге у два слоја, наношење полудисперзије у светлијем дезену по избору инвеститора у првом слоју, затим исправљање дисперзивним китом, наношење другог слоја и коначно трећег слоја док се флеке потпино не прекрију.

Обрачун по м2.  за  5000  м2 ...........   ______________  рсд/м2 без ПДВ-а.
					      (уписати цену по 1 м2)






2.ФАРБАРСКИ  РАДОВИ...............ОПШТИ УСЛОВИ
───────────────────────────────────────────────────────────────
Изводјач је обавезан да изврши све радове из ове нормативне групе, комплетно, како је прецизирано  техничким прописима. 

У цену одговарајућих позиција (или распоредјено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту:
-Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова.
-Израда узорака.
-Доводјење подлоге у исправно стење.
-Градилишни транспорт
Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова.




ФАРБАРСКИ РАДОВИ.описи (позиције) радова
──────────────────────────────────────────────────────
1.Радиви из ове нормативне групе обухватају фарбање столарије дуж ходника и у просторијама  у којима су извршени молерски радови, на начин како је описано општим техничким прописима. Столарију (врата,  прозоре и друго) са припадајућим штоковима прво по могућности демонтирати и  детаљно припремити тако што ће се састругати постојећи стари слој који лоше пријања за подлогу, ако је потребно скидање помоћу хемијских средстава за скидање боје или топлим ваздухом, затим грубо брушење брусним папиром гранулације 240 или слично и наношење столарског кита, фино брушење брусним папиром гранулације 120, по потреби додатно наношење столарског кита до потпуног изравнавања површине, наношење средства за импрегнацију, наношење садолина у дезену по избору инвеститора док се не уједначи подлога и лакирање мат завршним лаком. Радови из ове нормативне групе не морају нужно бити извршени датим редоследом али морају бити у складу са прописима за дату врсту радова. Заштита околине  креп траком се подразуме и обавља се где год је то потребно без посебног наглашавања.
     
Обрачун по м2. за 50  м2  ............  _________________  рсд/м2 без ПДВ-а
					(уписати цену по 1 м2)

ГИПСАРСКИ  РАДОВИ........ОПШТИ УСЛОВИ
───────────────────────────────────────────────────────────────
Изводјач је обавезан да изврши све радове из ове нормативне групе, комплетно, како је прецизирано:  општим условима, нормама ТУ.ВИИИ, ЈУС.Б.Ц1.030, Б.Ц8.030, Б.Ц8.532, Б.Ц1.035, и техничким прописима.

У цену одговарајућих позиција (или распоредјено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у тексту:

-Обележавање, снимање и преношење мера за потребе радова.
-Израда узорака.
-Доводјење подлоге у исправно стање.
-Израда, постављање и премештање скела потеребних за рад,према ГН.601.
-Градилишни транспорт
Обрачун се врши према снимленој количини изведених радова.


ГИПСАРСКИ  РАДОВИ........описи (позиције) радова

1.Демонтажа табли постојећег спуштеног плафона, пренос, утовар и одвоз на депонију. Чишћење, заштита и бојење постојеће металне подконструкције спуштеног плафона.  Монтажа спуштеног плафона са украјањем, глетовањем и бојењем влагоотпорних гипс табли на металној подконструкцији. У цену улази и просецање и обрада отвора за продоре застора, инсталација, светиљке и сл. по плановима, без посебних обрачуна. Обрачун по м2, развијено по видној површини облоге(Одн. и кантови су обухваћени обрачуном).

Плоче облоге водоотпорне стандардног квалитета ГКБ, д=12,5мм). 

Обрачун по м2. 300  м2  ............ _________________ рсд/м2 без ПДВ-а
					(уписати цену по м2)
    

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ  РАДОВИ........описи (позиције) радова

Демонтажа постојећих светиљки  у дрвеним кутијама у плафону, са утоваром и одвозом на депонију. Монтажа нових уградних светиљки димензија 1,28 x 0,32 м, са потребним уклапањем у постојећи отвор демонтиране светиљке са урачунатим свим потребним кабловима (светиљка са два штапа од 35 вати, тип „ГАЛА“ или компатибила).

 Обрачун по комаду . 60 ком  ............ _________________  рсд/ком без ПДВ-а
					       (уписати цену за 1 комад)


1.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на адреси: Иновациони центар Технолошко- металуршког факултета у Београду д.о.о. ул. Карнегијева 4 са назнаком: "Питања за јавну набавку бр.5/2014. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

1.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

1.16  МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 

  ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 5 дана од дана јавног отварања понуда.


Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 рсд. ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке  на коју се односи, корисник: буџет РС)
 Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.
Рок и начин подношења захтева за заштиту права је утврђен у чл. 149.Закона о јавним набавкама. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.





II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75. и чл.76.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
	да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре.
	да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објавњивања позива за подношење понуда предмет јавне набавке.
	је за текућу годину  измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
	при састављању понуде изричито  наведе да ће поштовати обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
	Додатни услови:
      Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
-   да је у претходне 3 обрачунске године остварио укупни бруто приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара.

 	
Напомена:
Минимални финансијски капацитет (бруто промет).



III.  У П У Т С Т В О
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:
Понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
Извод из регистра надлежног органа
Извод из казнене евиденције МУП, Уверење надлежног суда.
	Потврде Привредног и Прекршајног суда или АПР
	Потврда пореске управе /Потврда надлежног органа локалне самоуправе или потврда Агенције за приватизацију ако је у поступку приватизације.
	Изјава о поштованју обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
	Биланс стања за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. година)


ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

Ред. бр.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА


1.
Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
да
не
2.
ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова
да
не
3.
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и средствима финансијског обезбеђења 
да
не
4.
ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде.
да
не
5.
ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене
да
не
6.
ОБРАЗАЦ  5 -  Општи подаци о понуђачу.
да
не
7.
ОБРАЗАЦ  6 – Изјава понуђача о прихватању услова из јавног 
                            позива и конкурсне документације
да
не
8.
ОБРАЗАЦ  7 - Модел уговора.
да
не
9.
ОБРАЗАЦ  8 – Изјава  Понуђача о независној понуди
да
не
10.
ОБРАЗАЦ  9 -  Посебно исказани трошкови понуде
да
не
11.
ОБРАЗАЦ 10 - Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важечих прописа 
да
не


НАПОМЕНА:
- Образац оверава овлашћено лице понуђача 




	
 
Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П






ОБРАЗАЦ 2.
И З Ј А В А
О испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
и средствима финансијског обезбеђења
Јавна набавка мале вредности број: 5/2014
Предмет јавне набавке: Mолерски радови око сређивања ходника,  лабораторија и других просторија, радови око спуштених плафона и радови око замене плафонских светиљки за  потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о 
Понуђач ________________________ ул._________________ из ________________ потврђује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	да он 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, кривичнодело преваре;
	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ;
	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
	да ће у року од 3 (три) дана  након избора најповољније понуде,  доставити оригинале или оверене фотокопије свих доказа наведених у поглављу III. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75.

Докази о испуњености услова под тачком 2) и 4) не могу бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања похуда .Доказ о испуњености услова под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног позива.Докази о испуњеним условима могу се доставити у неовереним копијама Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива наручиоца, доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се приликом провере установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у смислу чл.106. Закона.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА





            ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П


ОБРАЗАЦ 3

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              мале вредности бр.5/2014 чији је предмет набавке:  Mолерски радови око сређивања ходника,  лабораторија и других просторија, радови око спуштених плафона и радови око замене плафонских светиљки за  потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о.,  д о с т а в љ а м о 
 
                                                        
П О Н У Д У
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ ____________________
Текући рачун ___________________________________

1. Да квалитетно извршимо све испоруке у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално                 б) са подизвођачем                                  

Р.бр 
Опис
Јед. мере
Цена/јед. мере
Износ  
1.
Основна обрада, стругање старог слоја до стабилне основе, крпљење већих неравнина и оштећења гипсаним малтером са додатком песка, у размери 1:2, глетовање површине док се потпуно не поравна, наношење подлоге у два слоја, наношење полудисперзије у светлијем дезену по избору инвеститора у првом слоју, затим исправљање дисперзивним китом, наношење другог слоја и коначно трећег слоја док се флеке потпино не прекрију.
5000 м2


2.
Радиви из ове нормативне групе обухватају фарбање столарије дуж ходника и у просторијама  у којима су извршени молерски радови, на начин како је описано општим техничким прописима. Столарију (врата,  прозоре и друго) са припадајућим штоковима прво по могућности демонтирати и  детаљно припремити тако што ће се састругати постојећи стари слој који лоше пријања за подлогу, ако је потребно скидање помоћу хемијских средстава за скидање боје или топлим ваздухом, затим грубо брушење брусним папиром гранулације 240 или слично и наношење столарског кита, фино брушење брусним папиром гранулације 120, по потреби додатно наношење столарског кита до потпуног изравнавања површине, наношење средства за импрегнацију, наношење садолина у дезену по избору инвеститора док се не уједначи подлога и лакирање мат завршним лаком. Радови из ове нормативне групе не морају нужно бити извршени датим редоследом али морају бити у складу са прописима за дату врсту радова. Заштита околине  креп траком се подразуме и обавља се где год је то потребно без посебног наглашавања и фарбарски радови столарије (врата, прозора и осталог) у просторијама након извршених молерских радова
50 м2 


3.
Демонтажа табли постојећег спуштеног плафона, пренос, утовар и одвоз на депонију. Чишћење, заштита и бојење постојеће металне подконструкције спуштеног плафона.  Монтажа спуштеног плафона са украјањем, глетовањем и бојењем влагоотпорних гипс табли на металној подконструкцији. У цену улази и просецање и обрада отвора за продоре застора, инсталација, светиљке и сл. по плановима, без посебних обрачуна. Обрачун по м2, развијено по видној површини облоге(Одн. и кантови су обухваћени обрачуном).

Плоче облоге стандардног квалитета ГКБ, д=12,5мм). 

300 м2


4
Демонтажа постојећих светиљки  у дрвеним кутијама у плафону, са утоваром и одвозом на депонију. Монтажа нових уградних светиљки димензија 1,28 x 0,32 м, са потребним уклапањем у постојећи отвор демонтиране светиљке са урачунатим свим потребним кабловима (светиљка са два штапа од 35 вати).

60 ком


Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом

Словима:

2.  Рок извршења радова:  _____ (_____________ ) дана од дана отпочињања радова.
			         (уписати  број понуђених дана)                                                                                            

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана )
  
5.  Начин плаћања: Плаћање након потписивања Уговора, узастопно, након достављања привремених ситуација за извршене послове.
     
6.   Гарантни рок:  2( две  ) године од пријема радова.


Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П




ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна вредност понуде   изражена у динарима без ПДВ-а:
дин.
Укупна вредност   20% ПДВ-а:
дин.
Укупна вредност понуде   изражена у динарима са ПДВ-ом
дин.
Словима:



Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П





Напомена:
Образац 4 – Образац структуре цене – Техничка спецификација добара  је у ствари предмет јавне набавке и исту  припрема комисија за јавну набавку на основу  финансијског плана и плана набавке за 2014. годину.





ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице (потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број




Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

		




                            




                                                                                                    ОБРАЗАЦ 6.

И  З  Ј  А  В  А 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ





Понуђач: ____________________________________________________________
                                                      (уписати назив понуђача)
овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  бр. 5/2013. за потребе Иновационог центра Техолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о.  
 
Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не испуњава неки од тражених услова.





Дана, ___________2013. године


                                                                                                 ПОНУЂАЧ
                                                   м.п. __________________________
                                                                                                      ( потпис овлашћеног лица)








ОБРАЗАЦ 7.

МОДЕЛ УГОВОРА
За  извођење  „Mолерски радови око сређивања ходника,  лабораторија и других просторија, радови око спуштених плафона и радови око замене плафонских светиљки за  потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о“
Уговорне стране :

Иновациони центар   Технолошко металуршког факултета у Београду д.о.о. из Београда ул. Карнегијева бр. 4 , матични број 20551992, ПИБ 106189098, кога заступа Директор  Проф. др Жељко Камберовић,  у даљем тексту Наручилац  
и

Понуђач _______________________, ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Понуђач

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су  Mолерски радови око сређивања ходника,  лабораторија и других просторија, радови око спуштених плафона и радови око замене плафонских светиљки за  потребе Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о, која је предмет набавке мале вредности  бр.5 /2014. од  20.11.2014. године. 

Члан 2.
Обим  услуге
Понуђач ће извршити радове   Наручиоцу у складу са утврђеном динамиком, у свему према спецификацији Наручиоца из позива од _____________(уписати датум пријема конкурсне документације) године и усвојеној Понуђачевој понуди заведеној код Наручиоца под бр. _______________________(уписаће се број и датум понуде) године.

	

Члан 3.
Уговорена цена
 
Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене добара  која су предмет овог Уговора исплати  износ  од _____________   (уписати износ понуде са  ПДВ-ом) рсд, односно износ од _____________  (уписати износ понуде без  ПДВ-а) рсд у роко од 3 (три) радна дана  након  достављања  привремене ситуације за извршене радове.  Уколико дође до значајних промена  услова извршења радова који су  предмет овог Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог Уговора у складу са новонасталим околностима.


Члан 4.
Рок  испоруке

Рок  извршења радова: ________(_________________________ дана од дана
					(уписати  дане из понуде бројем и словима)
отпочињања радова.
            


Члан 5.
Утврђивање квалитета
	
	Понуђач за извршење  радова  се обавезује да ће приликом испоруке  Наручиоцу  поступити према понуди и условима из Конкурсне документације Наручилац ће именовати лице за надзор које ће својим потписом потврдити да ли су радови извршени у складу са понуђеном спецификацијом и по предвиђеним условима. 

Члан 6.
Надлежност суда

	Све евентуалне спорове који настану у вези са реализацијом овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају мирним путем, а уколико то није могуће спор ће се поверити на решавање Привредном суду у Београду.
         

Члан 7.
Остале одредбе

	Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).


	
НАРУЧИЛАЦ:
МП
МП
ПОНУЂАЧ:
Директор 
 Проф.др Жељко Камберовић




------------------------------------                                                             -----------------------------------

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

Датум:					

ОБРАЗАЦ 8

МЕМОРАНДУМ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА : ____________________________


АДРЕСА ПОНУЂАЧА : __________________________

Матични број : ____________________________________

На основу чл. 120.Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/2012 )

_________________________________________________________подноси :
                                         ( назив понуђача )

 



ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је


__________________________________________________iz ____________________

(назив понуђача)                                                                        ( седиште понуђача)

Понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                            Потпис и печат



                                                              М.П.     ________________________________
                                                                                           (потпис овлашћеног лица)

		

						                                                                                                                            
   ОБРАЗАЦ 9


ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припремања понуде (израда узорака и сл.)

____________________________рсд.
Трошкови прибављања средстава обезбеђења и сл.
                                                                                    
____________________________рсд.
 


У обрасцу посебно исказати трошкове припремања понуде, уписати све трошкове које је понуђач имао у припремању понуде.

Трошкове припремања понуде сноси понуђач.








						          Потпис и печат

					____________________________________
                                                 М.П.               (потпис овлашћеног лица)




ОБРАЗАЦ  10

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је



-------------------------------------------------- из --------------------------------------
                      (назив понуђача)                                         (седиште понуђача)





	Поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 	

							Потпис и печат

			

				М.П.               ---------------------------------

						  (потпис овлашћеног лица)

							

