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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 09/18, дел: 325-05/18 и решења о образовању комисије за јавну набавку
09/18, дел. 326-05/18, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка:
Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге
Отворени поступак
бр. 09/18
Конкурсна документација садржи:
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I
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Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
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Образац понуде
Модел оквирног споразума
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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Конкурсна документација састоји се од 60 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Зоолошки врт Палић
Адреса: Палић, 24413, Крфска 4.
Интернет страница: www.zoopalic.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 09/18 су радови: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге,
ОРН: 45421000, 50800000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној
набавци са једним изабраним понуђачем, који ће оквирни споразум важити до
31.12.2018. године.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Игор Мандић, дипл.правник и службеник за ј.н.
Е - mail адреса (или број факса): office@zoopalic.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 09/18 су услуге: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге које обухватају услуге текућих поправки и одржавања
(поправки, столарске и молерске услуге, електричарске и водоинсталатерске услуге)
објеката за смештај животиња у Зоолошком врту
ОРН: 45421000, 50800000

4

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Услуге поправки: столарске, молерске, електричарске и др. услуге обухватају
следеће:
1. ПАСАРЕЛА – Фаза III:
Демонтажа и бештетно уклањање постојеће дрвене конструкције, израда, монтажа и
поставка пасареле као и прилаза, и прикључка на постојећу пасарелу, на потезу од
постојећег крака (метална конструкција) пасареле која се налази у делу спољашњег
испуста и великог испуста тапирнице до постојећег канала (барски амбијент) у испусту
код јелена лопатара. Укупна дужина пасареле је 50 метара дужних моста и силазна рампа
у дужини од 5 метара, као и степениште са 6 степеника у джини од 2 метра. Од
завршетка тренутно постојећег металног крака, треба поставити мост који се протеже
преко водене површине, дужином од 17 метара дужних, тако да мост буде у склопу
пасареле, као јединствена целина, и омогућава несметан пролазак посетиоца. Ширина
стазе за посетиоце на пасарели мора да буде минимум два метра ширине. Пасарела мора
да буде стабилна, добро нивелисана, без препрека за дечија или инвалидска колица,
површина газишта не сме да буде глатка или клизава, мора да буде од материјала који су
отпорни на кишу, снег ветар и друге временске услове. Пасарела не сме да буде токсична
за посетиоце или животиње, нити да има негативни утицај на животну средину. Мора да
омогући посетиоцима несметано и безбедно кретање али да их раздваја од животињских
експоната. Комплетна пасарела, то јест сви метални елементи морају да буду префарбани
у два слоја фарбом која има антикорозивну, темељни и завршни премаз. Мора да буде
конструисана на следећи начин:










На сваких 2.5 метара дужине и на сваких 2 метара ширине, мора да има једну
стопу која носи конструкцију. Стопа мора да има темељ од армираног бетона
димензија 0.5 метара са 05. метара и 1 метар дубине, са арматуром дебљине 12
милиметара и челичном анкер полочом са горње стране 0.3 метра са 0.3 метра
дебљине 10 милиметара.
На анкер плоче се постављају челични стубови од квадратног профила 120
милиметара са 120 милиметара, дебљине 4 милиметра који конструкцију дижу на
висину од 1,5 метара од висине земље на нултој коти коју одреди инвеститор. Од
нулте коте се нивелише остатак пасареле. Једина одступања могу да буду код
прилаза барском амбијенту јер се мора пратити висина брда, ккао би се спречио
контакт са животињама.
Стубови носачи пасареле се међусобно спајају помоћу челичних греда од
квадратног профила 120 милиметара са 120 милиметара, дебљине 4 милиметра и
то два стуба која су на међусобној удаљености од 2 метра (попречни стубови) се
везују попречном гредом и носе на себи 3 уздужне греде.
Преко греда се поставља подконструкција израђена од челичних рама од ХОП
профила дебљине 40 милиметара са 40 милиметара, дебљине 3 милиметра,
димезије раме су 0.32 метра са 2 метра и унутар себе имају 4 преграде то јест 3
појачања.
Подна конструкција то јест нагаз је конструисан од алуминијумске легуре5







алуминијумска ребраста полоча типа Нагазни лим 3 на 4 милиметра
Пасарела мора да има своју ограду конструисану од челичних стубова висине 1.2
метра, димензија 60 милиметара са 60 милиметара дебљине 3 милиметра, на
међусобној раздаљини од 1.25 метара, Рукохват од челичних цеви пречника 42
милиметра дебљине 3 милиметра, доња попречна цев између два стуба је од
челика, 40 милиметара са 40 милиметара и 3 милиметра дебљине. Рукохват и
доња попречна цев се међусобно везујуе челичним цевима 20 милиметара са 20
милиметара, дебљине 2 милимиетра, на међусобном растојању од максимално 12
центиметара.
На пределу самог моста који се протеже изнад воде, у минималној дужини од 17
метара, конструкција мора да задовољава следеће критеријуме:
◦ Састоји се од 3 главна уздужно постављена носача. Сваки носач творе две
цеви од 120х120 милиметара, дебљине 4 милиметра, на међусобном растојању
од 50 центиметара. Носачи су међусобно повезани дијагоналним цевима 80х80
милиметара, дебљине 3 милиметра.
◦ Преко греда се ппоставља подконструкција израђена од челичних рама од
ХОП профила дебљине 40 милиметара са 40 милиметара, дебљине 3
милиметра, димезије раме су 0.32 метра са 2 метра и унутар себе имају 4
преграде то јест 3 појачања.
◦ Подна конструкција то јест нагаз је конструисан од алуминијумске легуреалуминијумска ребраста полоча типа Нагазни лим 3 на 4 милиметра
Пасарела на мосту мора да има своју ограду конструисану од челичних стубова
висине 1.2 метра, димензија 60 милиметара са 60 милиметара дебљине 3
милиметра, на међусобној раздаљини од 1.25 метара, Рукохват од челичних цеви
пречника 42 милиметра дебљине 3 милиметра, доња попречна цев између два
стуба је од челика, 40 милиметара са 40 милиметара и 3 милиметра дебљине.
Рукохват и доња попречна цев се међусобно везујуе челичним цевима 20
милиметара са 20 милиметара, дебљине 2 милимиетра, на међусобном растојању
од максимално 12 центиметара.

2. Сигурносна врата на објекту за Тигрове - Врата Тигра за комуникацију са
двориштем:
Врата морају да буду тако постављена да тимаритељ може несметано да их отвори и
затвори без тога да дође у непосредни контакт са животињом, да се могу блокирати у
затвроеном или отвореном положају, да се могу закључати тако да животиње не могу да
их отворе. Врата морају да буду израђена тако да нису штетна за животиње ни за
тимаритеље, да су отпорна на корозију, временске услове, да су прохром –
киселоотпорни или еквивалетно. Врата морају да задовољавају следеће:
Морају да буду толика да попуне окно за врата дименазија 60 центиметара ширине и
висине 90 центиметара, морају да буду клизна типа гиљотина. Врата морају бити
термоизолована, од пуне оплате, дебљине лима 1милиметара лима, морају да буду
конструисана тако да могу да обуздају животињу од 500 килограма. Врата се крећу по
клизачима који се сатоје од квадратних цеви 40х40 милиметара дебљина зида 2
милиметра, на којима се налазе У профили од дебљине 3 милиметра прохромског лима
на којима клизе врата. Врата се отврају и затварају помоћу сајле која мора бити
оклопљена лимом дебљине 5 милиметара, израђен о прохрома, или да је сајла
постављена тако да нема непосредног додира са животињом.
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3. ОГРАДА 1 – Стари испуст за за вукове:
Поправка и реконструкција постојеће ограде испуста, као и свођење под употребљиво
стање. Ограда и сви њени елементи укључујћи и врата, мора да буде израђена тако да
материјали нису штетни за животиње ни за тимаритеље (ни за психичко или физичко
здравље и интегритет), да су отпорна на корозију, временске услове, да су прохром –
киселоотпорни или еквивалетно Постојећа ограда се мора демонтирати и бештетено
уклонити, а на њено место се мора монтирати ограда укупне дужине од око 20 метара
дужних и то која има следеће преференце:
 Морају се бештетно уклонити постојеће даске
 Мора се поставити ограда висине 2 метра од грифованог плетива 50х50 милимтара
дебљине 4 милиметра са подконструкцијом ограде од квадратног профилног
гвожђа 40х40 милиметара
 Израда поставка и монтажа панела против искакања ширине 0.5 метара, на
дужини од 20 метара дужних, под нагибом од 45 степени у односу на раван
ограде, са поставком ексера дужине 6 центиметара на раздаљини од 20
центиметара. На саме стубове ограде се намештају делови ограде против
искакања који су нагнути према унутршњости под углом од 45 степени,
повећавају висину ограде за 0.5 метара укупне висине која се мери од основе, и
истих су преференци као сама ограда.
 Ограда мора бити префарбана црном бојом и отпорна на рђу то јест киселине
4. ОГРАДА 2 – Стари испуст за Египатске цркавице:
Поправка и реконструкција постојеће ограде испуста, као и свођење под употребљиво
стање. Ограда и сви њени елементи укључујћи и врата, мора да буде израђена тако да
материјали нису штетни за животиње ни за тимаритеље (ни за психичко или физичко
здравље и интегритет), да су отпорна на корозију, временске услове, да су прохром –
киселоотпорни или еквивалетно Постојећа ограда се мора демонтирати и бештетено
уклонити, а на њено место се мора монтирати ограда укупне дужине од око 80 метара
дужних и то која има следеће преференце:
 На постојећи бетонски темељ се постаљју челичне анкер плоче на међусобним
раздаљинама од 2 метра, димензија 100х100 милиметара дебљине 10 милиметара
 На анкер плоче се постављају челични стубови 40х40милиметара висине 1,5
метара
 Челични стубови су међусобно спојени са доње и горње стране помоћу челичних
цеви ¾ цола дебљине зида 2 милиметра, тако да творе раме на које ће се
развлачити плетена жица – 30милиметара х 30 милметара дебљине 2 милиметра
(поцинк жица)
 Са фронталне стране одакле се очекују посетиоци (уз стазу објекта) се постављају
три прозора укупне дужине 6 метара дужних, која су сачињена од :
o Рама је од квадратног профила 50х50 милиметара. Рама прати облик и
преференце ограде. Од висне зида до висине од 0,4 метра је од пуне оплате,
а минимално задњих 1,1 метара је од саткла (10+10 милиметара, памплекс
лепљено стакло, од некаљеног стакла)
 На саме стубове ограде се намештају делови ограде против искакања који су
нагнути према унутршњости под углом од 45 степени, повећавају висину ограде
за 0.5 метара укупне висине која се мери од основе, и истих су преференци као
сама ограда. Подконструкција дела ограде против искакања има следеће
преференце: састављена је од квадратних цеви 30х30 милиметара од којих једна
7





својом дужином прати котуру ограде, док је друга паралелна у односу на водиљу
и на удаљености од 0,5 метара, водиља и друга цев су спојене попречним цевима
истих преференци као водиља, а међусобна удаљеност попречних цеви је 0,5
метара. На подконструкцију се ставља лимена плоча кој покрива
подконструкцију, монтирана је са унутрашње стране тако да формира идеално
равну површину протв пењања и сачињена је од поцинкованог лима 0.5
милиметара.
У делу поред учионице мора да постоји препростор 3х3 метра са дуплим вратима
кој спречавају бег животиње. Врата морају да буду конструисана тако да
несметнао омогућују пролазак особља и колица за чишћење. Врата морају да буд
од пуне оплате, конструисаа тако да могу да се блокирају у затвореном и
отвореном стању, да особље може да их закључа и откључа, да су браве отпорне
на све временске услове али да животиња не може самостално да их отвори, нити
да се попне преко њих и побегне непоље ван испуста.
Израда и постаквка електричног пастира јачине 8 џула, напона 10.000 волти, са
могућношћу везивања на акумулатор, то јест аутоматског акумулаторског
напајања у случају нестанка струје. Електрични пастир мора да има жицу од
алуминијум-цинк легуре носивости од 200 килограма и мора целом ширином да
покрива ипуст на 8 различитих висина и мора да има један препастир који ће
животињу да држи на раздаљини од 0.3 метра од главног еелектричног пастира.
Претпастир је на всини од 0.25 метара , док су нити пастира на сваких 0.25 са
почетном висином од 0.15м

5. Услуге електричара
Поправка електричног пастира и санација од рушења стабла код код Коатија
1. Набавка, замена, поставка и уградња електричног пастира за коатије (типа Мобил
повер АН 550 или одговарајуће) од 2,5 Џула и 10.000 волти
2. Набавка, замена, поставка и уградња Жице за електрични пастир од
ЦинкАлуминијумске легуре, дебљине 2,7 милиметара, дужине 400 метара
3. Набавка, замена, поставка и уградња термостата 220 волти, 16 ампера у грејаној
кућици за животиње
4. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка електричног пастира и санација од рушења стабла код Видре
1. Набавка, замена, поставка и уградња електричног пастира за коатије (типа Мобил
повер АН 550 или одговарајуће) од 4,5 Џула и 10.000 волти
2. Набавка, замена, поставка и уградња Жице за електрични пастир од
ЦинкАлуминијумске легуре, дебљине 2,7 милиметара, дужине 400 метара
3. Набавка, замена, поставка и уградња термостата 220 волти, 16 ампера у грејаној
кућици за животиње
4. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка електричног пастира и санација од рушења стабла код код Хијене
1. Набавка, замена, поставка и уградња Жице за електрични пастир од
ЦинкАлуминијумске легуре, дебљине 2,7 милиметара, дужине 400 метара
2. Набавка, замена, поставка и уградња изолатора на оквир око стакла, као и замена
дотрајалих 60 комад
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3. Набавка, замена, поставка и уградња шпанера 12 комада
4. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка електричне инсталације и санација од рушења стабла код пеликана
1. Набавка и монтажа напојног кабла ППЅ (PPY) 3x2,5 квадрата, 70 метара дужних,
са обујмицама, повезивање на разводни орман
2. Набавка и уградња монофазне ОГ утичнице, 3 комад
3. Набавка и уградња керамичког сијаличног грла Е27 4 комада
4. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка електричног пастира код Хибридног медведа – стари објекат за беле медведе
1. Набавка, замена, поставка и уградња Жице за електрични пастир од
ЦинкАлуминијумске легуре, дебљине 2,7 милиметара, дужине 600 метара
2. Набавка, замена, поставка и уградња електричног пастира за коатије (типа Мобил
повер АН или одговарајуће) од 8,5 Џула и 10.000 волти
3. Набавка, замена, поставка и уградња изолатора на оквир око стакла, као и замена
дотрајалих 60 комад
4. Набавка, замена, поставка и уградња изолатора око стабала у компартменту 3, као
и замена дотрајалих 400 комада
5. Набавка, замена, поставка и уградња шпанера 12 комада
6. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка електричног пастира код дикобраза
1. Набавка, замена, поставка и уградња термостата 220 волти, 16 ампера у грејаној
кућици за животиње
2. Напојни кабел ППЅ (PPY) 3х2.5 квадрата, од места напајања до прикључка 30
метара
Демонтажа грејних панела из слонаре
1. Демонтажа грејних панела (инфрапанел марке цалео, снаге 500 вати)
2. Пренос и монтажа инфрапанела у објекат за дикобразе – комда 1
3. Пренос и монтажа инфрапанела у објекат за мале кенгуре – комда 1
4. Пренос и монтажа инфрапанела у објекат за Меркате– комда 1
Демонтажа грејних замена и поправка, и поновна монтажа инфрапанела код нојева
1. Демонтажа грејних панела (инфрапанел марке цалео, снаге 500 вати)
2. Набавка и монтажа грејниог панела (инфрапанел марке цалео или одговарајуће,
снаге 500 вати) комада 1
Поправка електричне инсталације у аквариуму
1. Набавка, монтажа и уградња Склопке ЦН 16 ампера, 220 волти комада 1
2. Набавка и уградња фид склопке (шнајдер или одговарајуће) 40/003 Ампера, 1
комад
3. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
4. Измена и поставка ЛЕД панела 24 њати комада 12
Поправка електричне инсталације у Кенгурници
1. Демонтажа старих светиљки комада 4
2. Измена и поставка ЛЕД панела 24 њати комада 4
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3.
4.
5.
6.

Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
Поправка ОГ прекидача 1ком
Поправка монофазне утичнице ОГ комада 1
Поставка монофазне утичнице ОГ комада 2

Попрвка разводног ормана код мрког медведа
1. Набавка и уградња фид склопке 40/05, 1 комад
2. Набавка и уградња аутоматских осигурача од 16 ампера, 10 комада
3. Шемирање разводног ормана
4. Повезивање на електрични напон и пуштање у оптицај
5. Набавка, замена, поставка и уградња електричног пастира за коатије (типа Мобил
повер АН 550 или одговарајуће) од 7,4 Џула и 10.000 волти
Поправка електричне инсталације на објекту за смештај тапира
 Набавка и уградња Цинк-Алуминијум жице за електрични предпастир дебљине
2,7 милиметара, дужине 500 метара
 Набавка и уградња изолатора 500 комада
 Набавка и уградња шпанера 50 комада
 Набавка и уградња панелног радијатора у објекат код тапира, јачине 2 киловата,
комада 1
 Набавка и уградња бојлера од 80 литара
 Набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 5х10 квадрата, дужине 30 метара
 Набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 5х2,5 квадрата, дужине 30 метара
 Набавка и уградња фид склопке 40/05 А, 1ком
 Набавка и уградња пок кабла 40х60, дужине 30 метара
 Набавка и уградња аутоматских осигурача 20 А, 6 комада
 Набавка и уградња зидног термостата 1ком
 Набавка и уградња ог утичнице 2 комада
 Набавка и уградња и стављање у погон уземљења 1ком
 Спајање ел. Котла, конвектора, термостата
Поправка електричне инсталације у Мајмунари
 Набавка, поставка и замена ФСН 2x36W водоотпорних светиљки 6 ком
 Набавка резервних ФСН сијалица 6 ком
 Набавка, инсталирање и замена постојећег претварача (са 220 на 12 волти)
електричног чувара стоке из због нестанака струје
Поправка електричне инсталације на објекту за смештај птица
1. Набавка и уградња панелног радијатора у објекат, јачине 2 киловата, комада 1
2. Набавка и уградња напојног кабла ППОО (PPОО) 5х6 квадрата, дужине 50 метара
3. Набавка и уградња фид склопке 40/05 А, 1ком
4. Набавка и уградња подразводне табле са 24 осигурача, 1ком
5. Набавка и уградња аутомастких осигурача 20 ампера, 3ком
6. Набавка и уградња аутомастких осигурача 16 ампера, 12ком
7. Набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 5х6 квадрата, за котао за грејање 24
киловата, дужине 30 метара
8. Набавка и уградња и стављање у погон уземљења 1ком
9. Набавка и уградња разводних кутија ОГ, 4 kom
10. Набавка и уградња ог утичнице 2 комада
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11. Набавка и уградња прекидача ог обични 2 комада
12. Спајање ел. Котла, конвектора, термостата и пуштње у рад
13. Набавка и уградња ЛЕД панела 24 њати комада 4
14. Набавка и уградња пок кабла 40х20, дужине 30 метара
15. Набавка и уградња зидног термостата 1ком
Поправка електричне инсталације на објекту за смештај жирафа
1. Набавка и уградња панелног радијатора у објекат, јачине 2 киловата, комада 1
2. Замена, набавка и уградња разводног ормана 1000х1000 милиметара комада 1
3. Замена, набавка и уградња фид склопке 40/05 А, 1ком
4. Замена, набавка и уградња пертинакса 1000х1000х4 милиметара комада 1
5. Замена, набавка и уградња пертинакса 1000х1000х2 милиметара комада 1
6. Замена, набавка и уградња аутомастких осигурача 20 ампера, 16 ком
7. Замена, набавка и уградња аутомастких осигурача 16 ампера, 30 ком
8. Замена, набавка и уградња ЛЕД панела 24 њати комада 6
9. Замена, набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 5х6 квадрата, 16 метара
10. Замена, набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 3х2,5 квадрата, 30 метара
11. Замена, набавка и уградња напојног кабла ППЅ (PPY) 5х1,5 квадрата, 60 метара
12. Замена, набавка и уградња пок кабла 40х20, дужине 30 метара
13. Замена, набавка и уградња жице за шемирање
Поправка електричне инсталације на објекту за смештај тигрова
1. Замена, набавка и уградња ЛЕД рефлектора од 50 вати, комада 3
Поправка електричне инсталације на објекту управне зграде
1. Замена, набавка и уградња ЛЕД сијалица 6 вати, комада 24
2. Замена, набавка и уградња ЛЕД сијалица 12 вати, комада 48
3. Набавка, поставка и замена ФСН 2x36W водоотпорних светиљки 6 ком
4. Замена, набавка и уградња ЛЕД рефлектора од 20 вати 1 ком
Поправка електричне инсталације на објекту за припрема хране за животиње
1. Замена, набавка и уградња ЛЕД рефлектора од 12 вати, комада 2
Поправка електричне инсталације на објекту за припрема хране за животиње2
1. Замена, набавка и уградња ЛЕД рефлектора од 12 вати, комада 2
Поправка електричне инсталације на објекту магацин
1. Замена, набавка и уградња ЛЕД рефлектора од 12 вати, комада 2
ОДНОСИ СЕ НА СВЕ ТАЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:
Напомена:
Додатне и накнадне услуге које нису предвиђене техничком спецификацијом,
нису дозвољене!
Општи технички услови за извршење свих услуга
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Квалитет радова мора одговарати одговарајућим техничким прописима, JUS
стандардима и нормама у грађевинарству. У случају несклада између спецификације
и понуде меродовна је спецификација. Сви трошкови доказивања квалитета
уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима
(атести, прописана мерења и лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и
пробна оптерећења у случају кад то прописи захтевају) обавеза су извођача и не
плаћају се посебно. У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са
растуром, радна снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови
транспорта, друштвени доприноси као и све друге издатке по вазећим прописима за
структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни припремни и завршни
радови који обезбе|ују квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и
заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере заштите
изведених радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања градилишта.
Ценом је обухваћен и сав потребан материјал, трошкови транспорта као и сви остали
трошкови који су неопходни за реализацију јавне набавке. Извођач је дужан да
обезбеди ХТЗ мере по постојећим прописима, што је урачунато у цену и неће се
посебно плаћати. У случају несагласности, извођач је дужан затражити упутство од
надзорног органа. Погрешно изведен рад неће се признати.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није
изречена мера забране обављања делатности (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Доказ да је у последњој години која претходи години у којој се
спроводи поступак јавне набавке остварио пословни промет, у
минималном износу од 10.000.000,00 динара.
2. Да у 6 месеци, који су претходили објави позива за јавну набавку,
није био неликвидан нити један дан.

1.3.

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 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
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1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
14

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Фотокопија Биланса успеха за 2017. годину (напомена: уколико понуђач у

тренутку подношења понуде нема израђен биланс успеха за 2017. годину,
доставља биланс успеха за 2016 годину),
2) Извештај о бонитету – БОН-ЈН Агенције за привредне регистре. Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и
предузетника који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за
оцену бонитета као и податке о данима неликвидности или одштампани
подаци са сајта НБС – претраживање дужника у принудној наплати - на
коме су приказани подаци о ликвидности понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
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доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења оквирног соразума, односно током важења оквирног
споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, већ је дужан да достави
изјаву или други доказ да је уписан у регистар понуђача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге, ЈН 09/18, - НЕ ОТВАРАТИ ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.06.2018. до 09.00
часова.
Отварање понуда је јавно, последњег дана наведеног рока 04.06.2018. године у 10,00
часова, у управној згради наручиоца на адреси Крфска 4, 24413 Палић
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Доказе о испуњености услова
Образац понуде
Предмет јавне набавке
Структуру цена
Модел оквирног споразума
Изјаву о независној понуди
Изјаву о поштовању обавеза
3. ПАРТИЈЕ:
-

Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Зоолошки врт Палић,
Крфска 4, 24413 Палић са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге, ЈН 09/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге, ЈН 09/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга: Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге, ЈН 09/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга: Услуге поправки: столарске,
молерске, електричарске и др. услуге, ЈН 09/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
оквирном споразуму о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење обавеза из оквирног споразума, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног
споразума.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана примања рачуна, који испоставља понуђач, а којем
је претходила контрола извршених услуга од стране радника на одржавању или
пословође наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршене услуге је минимум 2 године на квалитет рада понуђача, а
квалитет материјала према спецификацији произвођача, обе почевши од дана
завршетка послова.
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9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга
Рок за извршење услуга је најдуже 25 дана од дана закључења уговора по оквирном
споразуму.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је до извршења уговора закљученог по оквирном споразуму, а
најдуже до 31.12.2018. године.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната испорука добара, са горивом и радном снагом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде - Уз понуду мора бити приложена
банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 600.000,00 дин, важности
минимум 90 дана од дана отварања понуда. Банкарска гаранција мора бити безусловна,
неопозива и платива на први позив без приговора.

Изабрани понуђач накнадно ће имати обавезу да достави:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да
у року од 15 дана од дана закључења оквирног споразума, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 600.000,00 динара, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дуже од
истека гарантног рока за квалитетно обављен посао (износи минимум две године од
дана завршетка радова на објекту, или дуже ако понуђач даје дужи гарантни рок). Ако
се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење обавезе, важност
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банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, електронске поште на e-mail:
office@zoopalic.co.rs или факсом на број: 024/753-303 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 09/18.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
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омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног
споразума преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности оквирног споразума
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови
за извршење обавезе из оквирног споразума, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„Најнижа понуђена цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни период.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да му није изречена мера забране обављања делатности. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
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ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели оквирног споразума такса
износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни
споразум није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене
понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је та вредност већа од 120.000.000
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели оквирног
споразума или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
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записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи
0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
У свим напред наведеним случајевима, доказ о уплати таксе је искључиво оригинална
потврда банке о пренетим средствима на име таксе са позивом на број предметне јавне
набавке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
оквирни споразум у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр:_______________________ од _________________за јавну набавку:
Услуге поправки: столарске, молерске, електричарске и др. услуге, ЈН бр. 09/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање оквирног
споразума и уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Услуге поправки: столарске, молерске, електричарске и др. услуге:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

45 дана од дана пријема рачуна. Рачун се
издаје након потписаног обрачуна од
стране Наручиоца.

Рок важења понуде

До извршења оквирног споразума –
најдуже до 31.12.2018.

Рок извршења услуга

Најдуже 25 дана од дана закључења
уговора по оквирном споразуму

Гарантни период

____________ ( минимум 2 године ) од дана
завршетка послова

Место извршења

Зоолошки врт Палић

Датум:
___________________________

Понуђач:
М.П.

________________________
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За извршење услуга:
Услуге поправки: столарске, молерске, електричарске и др. услуге
по ЈН бр: 09/18
ПОТПИСНИЦИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, ПИБ 100838970, кога заступа директора
Петар Савић, дипл.ек. ( у даљем тексту Наручилац )
и
__________________________________( назив понуђача )., _________________________,
_____________________ ( адреса понуђача) , ПИБ: ____________, кога заступа
_________________ ( у даљем тексту Понуђач ).
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Члан 1.
Предмет оквирног споразума за јавну набавку бр. 09/18 у отвореном поступку, су услуге
у Зоолошком врту Палић, на локацијама коју одреди наручилац у оквиру парцеле бр.
855/1 К.О. ПАЛИЋ: Услуге поправки: столарске, молерске, електричарске и др.
услуге, према понуди бр. ____________од ____________ год. у свему према техничкој
спецификацији датој у конкурсној документацији ЈН 09/18.
Изабрани понуђач ће на први позив наручиоца, у року од три дана од његовог пријема
закључити са наручиоцем уговор о извршењу услуга у свему идентичан са овим
оквирним споразумом и условима у јавној набавци бр. 09/18 Услуге поправки:
столарске, молерске, електричарске и др. услуге на основу дате спецификације
конкурсне документације.
Члан 2.
Понуђач се обавезује да за Наручиоца благовремено и квалитетно изврши услуге из
Члана 1 овог оквирног споразума.
Додатне и накнадно уговорене услуге нису предмет овога оквирног споразума и
наручилац их неће преузети нити надокнадити извођачу.

ЦЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Члан 3.
Укупна вредност оквирног споразума за предмет оквирног споразума из члана 1. овог
оквирног споразума износи ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а
( словима: _________________________ ).
Укупно вредност оквирног споразума са ПДВ-ом износи ____________________ динара.
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У цену оквирног споразума извођења укључена је цена материјала. Материјал за рад
обезбеђује понуђач у складу са потребама задатка и датом спецификацијом по
стандардном квалитету према правилима струке, имајући у виду одредбе Закона о
облигационим односима и Посебних узанси о грађењу
УГОВОРЕНИ РОК:
Члан 4.
Рок за извршење услуга из члана 1. оквирног споразума је: најдуже 25 дана од дана
закључења уговора на основу овога оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Уговорену вредност из члана 3. овог оквирног споразума Наручилац ће платити на
текући рачун Понуђача до 45 дана након пријема фактуре. Понуђач може издати фактуру
тек након потписаног извештаја да су услуге извршене, у противном ће се сматрати
неважећа.
ГАРАНТНИ РОКОВИ:
Члан 6.
Понуђач даје гаранцију на квалитет извршених услуга, у трајању од _________ ( најмање
2 године), а материјала према гаранцији произвођача уграђеног материјала, обе од дана
извршења услуга.
Понуђач се обавезује да сваку примедбу наручиоца учињену писаним путемтоком
трајања гарантног рока отклони без накнаде у најкраћем временском року, односно
одмах.
Уколико понуђач не отклони кварове и недостатке рекламиране у току трајања гарантног
рока, прихвата да наручилац то учини сам, али на трошак понуђача, а без посебног
обавештења, активирањем банкарске гаранције за добро извршење посла.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
Члан 7.
Понуђач се обавезује на спровођење мера безбедности и посебних услова рада које треба
да испуни, у складу са смерницама добијеним од Наручиоца, посебно имајући у виду да
се за време рада све време у околним објектима и волијерама налазе животиње.
Понуђач ће објекте обезбедити и одржавати уредно током целог времена трајања радова.
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Понуђач се обавезује да на први позив наручиоца достави наручиоцу произвођачке
декларације за све материјале које је уградио приликом извршења услуга.
Понуђач се обавезује да ће на објектима на којима ради применити све потребне ХТЗ
мере у циљу избегавања повреде радника и у вези ове материје у целости преузима
одговорност.
Члан 8
Демолирани материјал и отпад настао приликом извођења свих услуга обухваћених
спецификацијом конкурсне документације предметне јавне набавке (шут, отпаци дрвета,
фарбе, ископана земља и слично), понуђач ће о свом трошку уклонити са територије
Зоолошког врта, поштујући позитивне прописе Републике Србије о заштити животне
средине и уклањању отпада.
Максимална тежина возила понуђача која могу да уђу на територију зоолошког врта је 5
тона, по постојећим бетонираним стазама у Зоолошком врту.
Члан 9.
Понуђач се обавезује да о свом трошку у року од 15 дана по потписивању овог оквирног
споразума Наручиоцу преда неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права
приговора Гаранцију Банке за добро извршење посла на износ од 600.000,00 динара, са
роком важења 30 дана дана дужим од истека гарантног рока за добро извршење услуга из
чл. 6 овога оквирног споразума.
Понуђач се обавезује да периодично, најкасније свака три месеца почевши од дана
закључења оквирног споразума, достави наручиоцу доказе о томе да у погледу лица
ангажованих на извршењу овога оквирног споразума, извршава све обавезе прописане
Законом о раду и релевантним законима који прописују обавезу плаћања пореза и
доприноса, у супротном је наручилац дужан да раскине овај оквирног споразума у року
од 10 дана од истека рока за достављање наведених доказа, а понуђач не може тражити
накнаду проузроковане штете.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Приступ у објекте зоолошког врта је наручилац обавезан да обезбеди понуђачу сваког
дана у периоду 07.00 ч - 16.00 ч.
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Члан 11.
Наручилац има право да именује надзорни орган који ће пратити квалитет, квантитет и
динамику извршених услуга, а уколико то не учини фактичку контролу обавља радник на
одржавању и пословођа запослен код наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА:
Члан 12.
У случају неиспуњења уговорних обавеза из овог оквирног споразума кривицом
Понуђача, Наручилац стиче право на наплату банкарске гаранције за добро извршење
посла.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 13.
Након закључивања оквирног споразума Понуђач не може да ставља накнадне примедбе
због пропуста насталих приликом састављања понуде или лоше оцене и процене
извесних чинилаца, које је ваљало имати у виду пре или код састављања понуде која је
саставни део овог оквирног споразума.
Члан 14.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог оквирног споразума и
његових саставних делова решаваће овлашћени представник уговорних страна
споразумно, у складу са одредбама Законао облигационим односима и другим важећим
прописима.
Уколико се споразум не може постићи, настали спор ће решавати стварно надлежни Суд
у Суботици.
Члан 15.
Уколико дође до једностраног одустајања од оквирног споразума или појединих обавеза,
Наручилац има право на раскид оквирног споразума и накнаду проузроковане штете.
Члан 16.
Овај оквирни споразум ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници
Наручиоца и Понуђача а рок важности му је до извршења услуга, а најкасније до
31.12.2018.
Члан 17.
Овај оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац
за своје потребе задржава 3 (три) примерка, а Понуђач 1 (један) примерак.
За Понуђача:

________________

За Наручиоца:

_______________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
1. ПАСАРЕЛА – Фаза III
Предмет ЈН и количина

Јединичн Јединична
Укупна
Коли а цена без
цена са
цена без
чина
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
2
3
4
5(2х3)
Пратити по редоследу датом у спецификацији услуга

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

6(2х4)

1. Демонтажа и
бештетно уклањање
постојеће дрвене
конструкције - услуга
2.На сваких 2.5 метара
дужине и на сваких 2
метара ширине, мора да
има једну стопу која
носи конструкцију.
Стопа мора да има
темељ од армираног
бетона димензија 0.5
метара са 05. метара и 1
метар дубине, са
арматуром дебљине 12
милиметара и челичном
анкер полочом са горње
стране 0.3 метра са 0.3
метра дебљине 10
милиметара - услуга
3.На анкер плоче се
постављају челични
стубови од квадратног
профила 120 милиметара
са 120 милиметара,
дебљине 4 милиметра
који конструкцију дижу
на висину од 1,5 метара
од висине земље на
нултој коти коју одреди
инвеститор. Од нулте
коте се нивелише
остатак пасареле. Једина
одступања могу да буду
код прилаза барском
амбијенту јер се мора
пратити висина брда,
ккао би се спречио

50m

Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
специ
фика
цији
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контакт са животињама
4.Стубови носачи
пасареле се међусобно
спајају помоћу челичних
греда од квадратног
профила 120 милиметара
са 120 милиметара,
дебљине 4 милиметра и
то два стуба која су на
међусобној удаљености
од 2 метра (попречни
стубови) се везују
попречном гредом и
носе на себи 3 уздужне
греде
5.Преко греда се
ппоставља
подконструкција
израђена од челичних
рама од ХОП профила
дебљине 40 милиметара
са 40 милиметара,
дебљине 3 милиметра,
димезије раме су 0.32
метра са 2 метра и
унутар себе имају 4
преграде то јест 3
појачања
6.Подна конструкција то
јест нагаз је конструисан
од
алуминијумске
легуре- алуминијумска
ребраста полоча типа
Нагазни лим 3 на 4
милиметра
7.Пасарела мора да има
своју ограду
конструисану од
челичних стубова
висине 1.2 метра,
димензија 60
милиметара са 60
милиметара дебљине 3
милиметра, на
међусобној раздаљини
од 1.25 метара, Рукохват
од челичних цеви
пречника 42 милиметра

Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
специ
фика
цији
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дебљине 3 милиметра,
доња попречна цев
између два стуба је од
челика, 40 милиметара
са 40 милиметара и 3
милиметра дебљине.
Рукохват и доња
попречна цев се
међусобно везујуе
челичним цевима 20
милиметара са 20
милиметара, дебљине 2
милимиетра, на
међусобном растојању
од максимално 12
центиметара
8.Комплетна пасарела,
то јест сви метални
елементи морају да буду
префарбани у два слоја
фарбом која има
антикорозивну, темељни
и завршни премаз
9. На пределу самог
моста који се протеже
изнад
воде,
у
минималној дужини од
17 метара, конструкција
мора да задовољава
следеће критеријуме:
Састоји се од 3 главна
уздужно постављена
носача. Сваки носач
творе две цеви од
120х120 милиметара,
дебљине 4 милиметра,
на међусобном
растојању од 50
центиметара. Носачи су
међусобно повезани
дијагоналним цевима
80х80 милиметара,
дебљине 3 милиметра.

Прем
а
специ
фика
цији

17 м

10. Преко греда се 17 м
поставља
подконструкција
израђена од челичних
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рама од ХОП профила
дебљине 40 милиметара
са
40
милиметара,
дебљине 3 милиметра,
димезије раме су 0.32
метра са 2 метра и
унутар себе имају 4
преграде то јест 3
појачања
11. Подна конструкција 17 м
то
јест
нагаз
је
конструисан
од
алуминијумске легуреалуминијумска ребраста
полоча типа Нагазни
лим 3 на 4 милиметра
12. Пасарела на мосту 34 м
мора да има своју ограду
конструисану
од
челичних
стубова
висине
1.2
метра,
димензија
60
милиметара
са
60
милиметара дебљине 3
милиметра,
на
међусобној раздаљини
од 1.25 метара, Рукохват
од
челичних
цеви
пречника 42 милиметра
дебљине 3 милиметра,
доња
попречна
цев
између два стуба је од
челика, 40 милиметара
са 40 милиметара и 3
милиметра
дебљине.
Рукохват
и
доња
попречна
цев
се
међусобно
везујуе
челичним цевима 20
милиметара
са
20
милиметара, дебљине 2
милимиетра,
на
међусобном растојању
од
максимално
12
центиметара
13.Услуга израде и
монтаже, и поставка
пасареле као и прилаза,
и прикључка на
1
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постојећу пасарелу, на
потезу од постојећег
источног крака (метална
конструкција) и
средишњег дела
пасареле која се налази у
делу спољашњег
испуста и великог
испуста тапирнице до
постојећег канала
(барски амбијент) у
испусту код јелена
лопатара

Укупно:
*од тога материјал укупно износи:
- за ставку 1___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 2___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 3___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 4___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 5___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 6___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 7___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 8___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 9___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 10___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 11___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 12___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 13___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,

2. Сигурносна врата на објекту за Тигрове - Врата Тигра за комуникацију са
двориштем
Јединичн Јединична
Укупна
Укупна цена
Предмет ЈН и количина Коли а цена без
цена са
цена без
са ПДВ-ом
чина
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
1
2
3
4
5(2х3)
6(2х4)
Врата у свему према
спецификацији под
насловом „Сигурносна
врата на објекту за
Тигрове - Врата Тигра за
комуникацију са
двориштем“

1
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Укупно:
*од тога материјал укупно износи:
- ___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
3. ОГРАДА 1 – Стари испуст за за вукове:
Поправка и реконструкција постојеће ограде испуста, као и свођење под
употребљиво стање. Ограда и сви њени елементи укључујући и врата, мора да
буде израђена тако да материјали нису штетни за животиње ни за тимаритеље (ни
за психичко или физичко здравље и интегритет), да су отпорна на корозију,
временске услове, да су прохром – киселоотпорни или еквивалетно. Постојећа
ограда се мора демонтирати и бештетено уклонити, а на њено место се мора
монтирати ограда укупне дужине од око 20 метара дужних и то која има следеће
преференце:
Јединичн Јединична
Укупна
Укупна цена
Предмет ЈН и количина Коли а цена без
цена са
цена без
са ПДВ-ом
чина
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
1
2
3
4
5(2х3)
6(2х4)
Пратити по редоследу датом у спецификацији услуга
1.Демонтажа и
20 м
уклањање постојеће
ограде и дасака
2.Поставка ограде од
20м
грифованог плетива
50х50 милимтара
дебљине 4 милиметра са
подконструкцијом
ограде од квадратног
профилног гвожђа 40х40
милиметара, висина
ограде 2метра
3.Израда, поставка и
Прем
монтажа панела против
а
искакања ширине 0.5
специ
метара, на дужини од 20 фика
метара дужних, под
цији
нагибом од 45 степени у
односу на раван ограде,
са поставком ексера
дужине 6 центиметара
на раздаљини од 20
центиметара. (На саме
стубове ограде се
намештају делови ограде
против искакања који су
нагнути према
унутршњости под углом
од 45 степени,
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повећавају висину
ограде за 0.5 метара
укупне висине која се
мери од основе, и истих
су преференци као сама
ограда)
4.Фарбање нове ограде
црном бојом и отпорна
на рђу то јест киселине
5.Услуга израде и
монтаже, и поставка
ограде

Прем
а
специ
фика
цији
1

Укупно:
*од тога материјал укупно износи:
- за ставку 1___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 2___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 3___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 4___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 5___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача.

4. ОГРАДА 2 – Стари испуст за Египатске цркавице
Поправка и реконструкција постојеће ограде испуста, као и свођење под
употребљиво стање. Ограда и сви њени елементи укључујћи и врата, мора да
буде израђена тако да материјали нису штетни за животиње ни за тимаритеље
(ни за психичко или физичко здравље и интегритет), да су отпорна на
корозију, временске услове, да су прохром – киселоотпорни или еквивалетно
Постојећа ограда се мора демонтирати и бештетено уклонити, а на њено место
се мора монтирати ограда укупне дужине од око 80 метара дужних, висине 1,5
метар од анкер-плоче до дела надоградње против искакања, и то која има
следеће преференце:
Јединичн Јединична
Укупна
Коли а цена без
цена са
цена без
чина
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
1
2
3
4
5(2х3)
Пратити по редоследу датом у спецификацији услуга
1.уклањање старе ограде Прем
а
специ
фика
цији
Предмет ЈН и количина

Укупна цена
са ПДВ-ом
6(2х4)
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2.На постојећи бетонски
темељ се постаљју
челичне анкер плоче на
међусобним
раздаљинама од 2 метра,
димензија 100х100
милиметара дебљине 10
милиметара
3.На анкер плоче се
постављају челични
стубови
40х40милиметара
висине 1,5 метара
4.Челични стубови су
међусобно спојени са
доње и горње стране
помоћу челичних цеви ¾
цола дебљине зида 2
милиметра,
тако
да
творе раме на које ће се
развлачити
плетена
жица – 30милиметара х
30 милметара дебљине 2
милиметра
(поцинк
жица)

Прем
а
специ
фика
цији

5.Са фронталне стране
одакле
се
очекују
посетиоци (уз стазу
објекта) се постављају
три прозора укупне
дужине
6
метара
дужних,
која
су
сачињена од :
Рама је од квадратног
профила 50х50
милиметара. Рама прати
облик и преференце
ограде. Од висне зида до
висине од 0,4 метра је од
пуне оплате, а
минимално задњих 1,1
метара је од саткла
(10+10 милиметара,
памплекс лепљено
стакло, од некаљеног
стакла)
6.На саме стубове ограде
се намештају делови

Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
специ
фика
цији
Прем
а
специ
фика
цији

Прем
а
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ограде против искакања
који су нагнути према
унутршњости под углом
од 45 степени,
повећавају висину
ограде за 0.5 метара
укупне висине која се
мери од основе, и истих
су преференци као сама
ограда. Подконструкција
дела ограде против
искакања има следеће
преференце: састављена
је од квадратних цеви
30х30 милиметара од
којих једна својом
дужином прати котуру
ограде, док је друга
паралелна у односу на
водиљу и на удаљености
од 0,5 метара, водиља и
друга цев су спојене
попречним цевима истих
преференци као водиља,
а међусобна удаљеност
попречних цеви је 0,5
метара. На
подконструкцију се
ставља лимена плоча кој
покрива
подконструкцију,
монтирана је са
унутрашње стране тако
да формира идеално
равну површину протв
пењања и сачињена је од
поцинкованог лима 0.5
милиметара.
7.У делу поред учионице
мора да постоји
препростор 3х3 метра са
дуплим вратима кој
спречавају бег
животиње. Врата морају
да буду конструисана
тако да несметнао
омогућују пролазак
особља и колица за
чишћење. Врата морају

специ
фика
цији

1
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да буд од пуне оплате,
конструисаа тако да
могу да се блокирају у
затвореном и отвореном
стању, да особље може
да их закључа и
откључа, да су браве
отпорне на све
временске услове али да
животиња не може
самостално да их
отвори, нити да се попне
преко њих и побегне
напоље ван испуста.
8.Израда и постаквка
електричног пастира
јачине 8 џула, напона
10.000 волти, са
могућношћу везивања на
акумулатор, то јест
аутоматског
акумулаторског
напајања у случају
нестанка струје.
Електрични пастир мора
да има жицу од
алуминијум-цинк легуре
носивости од 200
килограма и мора целом
ширином да покрива
ипуст на 8 различитих
висина и мора да има
један препастир који ће
животињу да држи на
раздаљини од 0.3 метра
од главног еелектричног
пастира. Претпастир је
на всини од 0.25 метара ,
док су нити пастира на
сваких 0.25 са почетном
висином од 0.15м
Укупно:
*од тога материјал укупно износи:
- за ставку 1___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 2___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 3___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 4___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
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- за ставку 5___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 6___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 7___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача,
- за ставку 8___________________ динара без пдв-а, остатак је услуга понуђача.
5. Услуге електричара
Јединичн Јединична
Укупна
Коли а цена без
цена са
цена без
чина
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
1
2
3
4
5(2х3)
Пратити по редоследу датом у спецификацији услуга
Поправка електричног
пастира и санација од
рушења стабла код код
Коатија
1. Набавка
1
ел.пастира за
коатије (типа
Мобил повер АН
550 или
одговарајуће) од
2,5 Џула и 10.000
волти
2. Замена, поставка
и уградња
електричног
1
пастира
3. Набавка жице за
електрични
400м
пастир од
ЦинкАлуминијум
ске легуре,
дебљине 2,7
милиметара,
дужине 400
метара
4. Замена, поставка 400м
и уградња Жице
5. Набавка, замена,
поставка и
1
уградња
термостата 220
волти, 16 ампера
у грејаној кућици
за животиње
6. Повезивање на
електрични напон 1
Предмет ЈН и количина

Укупна цена
са ПДВ-ом
6(2х4)
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и пуштање у
оптицај
Поправка електричног
пастира и санација од
рушења стабла код
Видре
1. Набавка
електричног
пастира за
коатије (типа
Мобил повер АН
550 или
одговарајуће) од
4,5 Џула и 10.000
волти
2. замена, поставка
и уградња
електричног
пастира
3. Набавка жице за
електрични
пастир од
ЦинкАлуминијум
ске легуре,
дебљине 2,7
милиметара,
дужине 400
метара
4. Замена, поставка
и уградња Жице
5. Набавка
термостата 220
волти, 16 ампера
у грејаној кућици
за животиње
6. замена, поставка
и уградња
термостата
7. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
Поправка електричног
пастира и санација од
рушења стабла код
Хијене
1. Набавка Жице за
електрични
пастир од

1

1

400м

400м

1

1

1

400м
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ЦинкАлуминијум
ске легуре,
дебљине 2,7
милиметара,
дужине 400
метара
2. замена, поставка
и уградња Жице
3. Набавка
изолатора на
оквир око стакла,
као и замена
дотрајалих 60
комад
4. замена, поставка
и уградња
изолатора
5. Набавка шпанера
12 комада
6. замена, поставка
и уградња
шпанера
7. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
Поправка електричне
инсталације и санација
од рушења стабла код
пеликана
1. Набавка напојног
кабла ППЅ (PPY)
3x2,5 квадрата, 70
метара дужних,
са обујмицама,
2. монтажа напојног
кабла и
повезивање на
разводни орман
3. Набавка
монофазне ОГ
утичнице, 3
комад
4. уградња
монофазне ОГ
утичнице
5. Набавка
керамичког
сијаличног грла

400м
60ком

60ком

12ком
12ком
1

70м

70м

3ком

3 ком
4ком
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Е27 4 комада
6. уградња
керамичког
сијаличног грла
7. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
Поправка електричног
пастира код Хибридног
медведа – стари
објекат за беле медведе
1. Набавка Жице за
електрични
пастир од
ЦинкАлуминијум
ске легуре,
дебљине 2,7
милиметара,
дужине 600
метара
2. замена, поставка
и уградња Жице
3. Набавка
електричног
пастира за
коатије (типа
Мобил повер АН
или одговарајуће)
од 8,5 Џула и
10.000 волти
4. замена, поставка
и уградња
електричног
пастира
5. Набавка
изолатора на
оквир око стакла,
као и замена
дотрајалих 60
комад
6. замена, поставка
и уградња
изолатора
7. Набавка
изолатора око
стабала у
компартменту 3,
као и замена

4ком

1

600м

600м

1

1

60ком

60ком

400
Ком
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дотрајалих 400
комада
8. замена, поставка
и уградња
изолатора
9. Набавка шпанера
12 комада
10. замена, поставка
и уградња
шпанера
11. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
Поправка електричног
пастира код дикобраза
1. Набавка
термостата 220
волти, 16 ампера
у грејаној кућици
за животиње
2. замена, поставка
и уградња
термостата
3. Напојни кабел
ППЅ (PPY) 3х2.5
квадрата, од
места напајања до
прикључка 30
метара
4. замена, поставка
и уградња кабела
Демонтажа грејних
панела из слонаре
1. Демонтажа
грејних панела
(инфрапанел
марке цалео,
снаге 500 вати
2. Пренос и
монтажа
инфрапанела у
објекат за
дикобразе
3. Пренос и
монтажа
инфрапанела у
објекат за мале

400
ком
12ком
12ком
1

1ком

1ком
30м

30м

3ком

1ком

1ком
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кенгуре
4. Пренос и
монтажа
инфрапанела у
објекат за
Меркате
Демонтажа и поновна
монтажа грејних панела
објекат Нојеви
1. Демонтажа
грејних панела
(инфрапанел
марке цалео,
снаге 500 вати)
2. Набавка грејниог
панела
(инфрапанел
марке цалео или
одговарајуће,
снаге 500 вати)
комада 1
3. монтажа грејниог
панела
Поправка електричне
инсталације у
аквариуму
1. Набавка Склопке
ЦН 16 ампера,
220 волти
2. монтажа и
уградња Склопке
3. Набавка фид
склопке (шнајдер
или одговарајуће)
40/003 Ампера
4. уградња фид
склопке
5. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
6. Набавка ЛЕД
панела 24 вати
7. Измена и
поставка ЛЕД
панела
Поправка електричне
инсталације у

1ком

1 ком

1ком

1ком

1ком

1ком
1ком

1ком
1

12ком
12ком
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Кенгурници
1. Демонтажа
старих светиљки
комада 4
2. Измена и
поставка ЛЕД
панела 24 њати
комада 4
3. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
4. Поправка ОГ
прекидача 1ком
5. Поправка
монофазне
утичнице ОГ
комада 1
6. Поставка
монофазне
утичнице ОГ
комада 2
Поправка разводног
ормана код мрког
медведа
1. Набавка фид
склопке 40/05, 1
комад
2. уградња фид
склопке
3. Набавка
аутоматских
осигурача од 16
ампера, 10 комада
4. уградња
аутоматских
осигурача
5. Шемирање
разводног ормана
6. Повезивање на
електрични напон
и пуштање у
оптицај
7. Набавка
електричног
пастира за
коатије (типа
Мобил повер АН
550 или

4

4

1

1

1

2

1
1
10

10

1

1

1
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одговарајуће) од
7,4 Џула и 10.000
волти
8. Замена, поставка
и уградња
електричног
пастира
Поправка електричне
инсталације на објекту
за смештај тапира
1. Набавка ЦинкАлуминијум
жице за
електрични
предпастир
дебљине 2,7
милиметара,
дужине 500
метара
2. Уградња жице
3. Набавка
изолатора 500
комада
4. уградња
изолатора
5. Набавка шпанера
50 комада
6. Уградња шпанера
7. Набавка панелног
радијатора у
објекат код
тапира, јачине 2
киловата, комада
1
8. уградња панелног
радијатора
9. Набавка бојлера
од 80 литара
10. уградња бојлера
11. Набавка напојног
кабла ППЅ (PPY)
5х10 квадрата,
дужине 30 метара
12. уградња напојног
кабла
13. Набавка и
уградња напојног
кабла ППЅ (PPY)
5х2,5 квадрата,

1

500

500
500

500
50
50
1

1
1
1
30

30

30

50

дужине 30 метара
14. уградња напојног
кабла
15. Набавка фид
склопке 40/05 А,
1ком
16. уградња фид
склопке
17. Набавка пок
кабла 40х60,
дужине 30 метара
18. уградња пок
кабла
19. Набавка
аутоматских
осигурача 20 А, 6
комада
20. уградња
аутоматских
осигурача
21. Набавка зидног
термостата 1ком
22. уградња зидног
термостата
23. Набавка ог
утичнице 2
комада
24. уградња ог
утичнице
25. набавка
уземљења 1ком
26. уградња и
стављање у погон
уземљења
27. Спајање ел.
Котла,
конвектора,
термостата
Поправка електричне
инсталације у
Мајмунари
1. Набавка ФСН
2x36W
водоотпорних
светиљки 6 ком
2. поставка и замена
светиљки
3. Набавка
резервних ФСН

30

1
1
30

30

6

6

1
1
2
2
1

1

1

6

6

6
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сијалица 6 ком
4. Набавка,
инсталирање и
замена постојећег
претварача (са
220 на 12 волти)
електричног
чувара стоке из
због нестанака
струје
5. инсталирање и
замена постојећег
претварача
Поправка електричне
инсталације на објекту
за смештај птица
1. Набавка панелног
радијатора у
објекат, јачине 2
киловата, комада
1
2. уградња панелног
радијатора
3. Набавка напојног
кабла ППОО
(PPОО) 5х6
квадрата, дужине
50 метара
4. уградња напојног
кабла
5. Набавка фид
склопке 40/05 А,
1ком
6. уградња фид
склопке
7. Набавка
подразводне
табле са 24
осигурача, 1ком
8. уградња
подразводне
табле
9. Набавка
аутомастких
осигурача 20
ампера, 3ком
10. уградња
аутомастких
осигурача

1

1

1

1
50

50м
1

1
1

1

3

3
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11. Набавка
аутомастких
осигурача 16
ампера, 12ком
12. уградња
аутомастких
осигурача
13. Набавка напојног
кабла ППЅ (PPY)
5х6 квадрата, за
котао за грејање
24 киловата,
дужине 30 метара
14. уградња напојног
кабла
15. Набавка
уземљења 1ком
16. уградња и
стављање у погон
уземљења
17. Набавка
разводних кутија
ОГ, 4 kom
18. уградња
разводних кутија
19. Набавка ог
утичнице 2
комада
20. уградња ог
утичнице
21. Набавка
прекидача ог
обични 2 комада
22. уградња
прекидача
23. Спајање ел.
Котла,
конвектора,
термостата и
пуштње у рад
24. Набавка ЛЕД
панела 24 вати
комада 4
25. уградња ЛЕД
панела
26. Набавка пок
кабла 40х20,
дужине 30 метара
27. уградња пок

12

12

30

30

1

1
4

4
2
2
2

2

1

4

4
30
30
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кабла
28. Набавка зидног
термостата 1ком
29. уградња зидног
термостата
Поправка електричне
инсталације на објекту
за смештај жирафа
1. Набавка и
2. уградња
панелног
радијатора у
објекат, јачине 2
киловата, комада
1
3. набавка
4. замена и уградња
разводног ормана
1000х1000
милиметара
комада 1
5. набавка
6. замена и уградња
фид склопке
40/05 А, 1ком
7. набавка
8. Замена и уградња
пертинакса
1000х1000х4
милиметара
комада 1
9. Набавка
10. замена и уградња
пертинакса
1000х1000х2
милиметара
комада 1
11. набавка
12. замена и уградња
аутомастких
осигурача 20
ампера, 16 ком
13. набавка
14. замена и уградња
аутомастких
осигурача 16
ампера, 30 ком
15. набавка

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

16ком
16ком

30ком
30ком

6
54

16. замена и уградња
ЛЕД панела 24
вати комада 6
17. набавка
18. замена и уградња
напојног кабла
ППЅ (PPY) 5х6
квадрата, 16
метара
19. набавка
20. замена и уградња
напојног кабла
ППЅ (PPY) 3х2,5
квадрата, 30
метара
21. набавка
22. замена и уградња
напојног кабла
ППЅ (PPY) 5х1,5
квадрата, 60
метара
23. набавка
24. замена и уградња
пок кабла 40х20,
дужине 30 метара
25. набавка
26. замена и уградња
жице за
шемирање
Поправка електричне
инсталације на објекту
за смештај тигрова
1. набавка
2. замена и
уградња ЛЕД
рефлектора од
50 вати,
комада 3
Поправка електричне
инсталације на објекту
управне зграде
1. набавка
2. Замена и уградња
ЛЕД сијалица 6
вати, комада 24
3. набавка
4. Замена и уградња
ЛЕД сијалица 12
вати, комада 48

6
16м
16м

30м
30м

60м
60м

30м
30м
1
1

3ком
3ком

24ком
24ком
48ком
48ком
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5. Набавка,
6. поставка и замена
ФСН 2x36W
водоотпорних
светиљки 6 ком
7. набавка
8. Замена и уградња
ЛЕД рефлектора
од 20 вати 1 ком
Поправка електричне
инсталације на објекту
за припрема хране за
животиње
1. набавка
2. Замена и
уградња ЛЕД
рефлектора од
12 вати,
комада 2
Поправка електричне
инсталације на објекту
за припрема хране за
животиње 2
1. набавка
2. Замена и
уградња
ЛЕД
рефлектор
а од 12
вати,
комада 2
Поправка електричне
инсталације на објекту
магацин
1.набавка

6ком

2.Замена и уградња ЛЕД
рефлектора од 12 вати,
комада 2

2ком

6ко,
1ком
1ком

2ком
2ком

2ком
2ком

2ком

Укупно:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:






у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Услуге поправки према образцу структуре цена: табеле 1+2+3+4+5:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга - Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге бр. 09/18 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач
________________________________________________________
у
поступку јавне набавке услуга - Услуге поправки: столарске, молерске,
електричарске и др. услуге бр. 09/18, поштовао је све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, а у тренутку подношења понуде није му изречена мера забране
обављања делатности.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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