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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Назив наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Република Србија















Интернет страница наручиоца: www.smatsa.rs
Врста поступка јавне набавке:




































Отворени поступак 

Врста предмета:

Радови
Поступак јавне набавке се спроводи у складу са чланом 32.,
40. и 40а Закона, ради закључења оквирног споразума, и то
оквирног споразума једног наручиоца и једног Понуђача.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за
издавање појединачних наруџбеница за предметне радове.

Циљ поступка:

Трајање оквирног споразума је до утрошка средстава у
износу процењене вредности јавне набавке, а најкасније до
истека периодa од две године од датума ступања на снагу.






























































































































































































































Резервисана јавна набавка:
Електронска лицитација:
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tender@smatsa.rs
Приликом достављања питања електронском поштом
обавезно назначити у Наслову поруке (Subject):
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН
30/Р/19

Лице / служба за контакт:



не









уговор о јавној набавци









Врста уговора:



























ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ












































Стаклорезачки радови
Детаљан опис дат је у Техничкој спецификацији –
Поглавље II

Опис предмета јавне набавке:






Предметна набавка је обликована у 2 партије:


1. Стаклорезачки радови у Србији
ОРН: 45441000 - Стакларски радови

Партије - Назив и ознака из
општег речника набавке:












2. Стаклорезачки радови у Црној Гори
ОРН: 45441000 - Стакларски радови
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II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
ОБЈЕКТИ У САСТАВУ КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД,
НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ:
Пословна зграда SMATSA доо Београд
Центар контроле летења Београд,
SMATSA Training Center,
Технички центар контроле летења Београд
Аеродромска контрола летења Београд
Објекти за земаљске радио навигационе системе (ЗРНС) у саставу а/д Београд
Радарска станица Ковиона
Радарска станица Кошевац
Аеродромска контрола летења Батајница
Метео станица Батајница
Објекти за ЗРНС у саставу а/д Батајница
Аеродромска контрола летења Вршац
Објекти у саставу летачке академије (SAA) Вршац
Објекти за ЗРНС у саставу а/д Вршац
Аеродромска контрола летења Краљево
Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Морава“
Аеродромска контрола летења Ниш
Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Константин Велики“
Аеродромска контрола летења Поникве
Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Поникве“
МЕСТО:

Београд (Аеродром „Никола Тесла“)
Батајница (Аеродром „Батајница“)
Вршац (Аеродром „Вршац“)
Краљево (Аеродром „Морава“)
Ниш (Аеродром „Константин Велики“)
Поникве (Аеродром „Поникве“)

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, на објектима у саставу Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд, планирају се за потребе одржавања објеката и опреме, у периоду од
две године (24 месеци) и изводе се сукцесивно, према појединачним захтевима Наручиоца.
Радови се реализују у ентеријеру и екстеријеру. Предмет радова су застакљивање стаклених
површина, отвора објеката на комплексима, фасадама, металној браварији, столарији (дрво,
алуминијум, ПВЦ) и слично.
*Напомена:
Радове може изводити искључиво квалификована радна снага (уједно мора бити обучена за
рад на висини), која из безбедносних разлога, подлеже провери надлежних органа, који треба
да одобре њен улазак у објекат од високе важности.
Скела мора бити атестирана, а радници обучен за рад на истој.
Дизалица мора бити атестирана, а дизаличар обучен за рад на истој.
Радови се изводе у периоду смањеног интезитета авио-саобраћаја, уз сагласност дежурног из
службе за контролу летења (обласне или прилазна контрола летења), који радове може и да
обустави.
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II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
ОБЈЕКТИ У САСТАВУ КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД,
НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ:
Аеродромска контрола летења Подгорица
Радарска станица „Српска Гора“
Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Голубовци“
Аеродромска контрола летења Тиват
Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Тиват“
МЕСТО:

Подгорица (Аеродром „Голубовци“)
Тиват (Аеродром „Тиват“)

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, на објектима у саставу Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд, планирају се за потребе одржавања објеката и опреме, у периоду од
две године (24 месеци) и изводе се сукцесивно, према појединачним захтевима Наручиоца.
Радови се реализују у ентеријеру и екстеријеру. Предмет радова су застакљивање стаклених
површина, отвора објеката на комплексима, фасадама, металној браварији, столарији (дрво,
алуминијум, ПВЦ) и слично.
*Напомена:
Радове може изводити искључиво квалификована радна снага (уједно мора бити обучена за
рад на висини), која из безбедносних разлога, подлеже провери надлежних органа, који треба
да одобре њен улазак у објекат од високе важности.
Скела мора бити атестирана, а радници обучен за рад на истој.
Дизалица мора бити атестирана, а дизаличар обучен за рад на истој.
Радови се изводе у периоду смањеног интезитета авио-саобраћаја, уз сагласност дежурног из
службе за контролу летења, који радове може и да обустави.
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III



ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 75. Закона, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75,
став 1, тачка 1) Закона):



Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или другог одговарајућег регистра;
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
ii) Извод из регистра надлежног органа.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није применљиво




























УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА








(2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75, став 1, тачка 2) Закона):
Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ1:
i) 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
ii) 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 и
iii) 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.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда) надлежног органа да Понуђач
(правно лице) 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, и
v) Потврда надлежног органа да законски заступник Понуђача (физичко лице - за све
законске заступнике уписане у регистар надлежног органа), није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
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ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:
vi) 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);
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
vii) Потврда надлежног органа 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.




























(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, став 1,
тачка 4) Закона):




Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе И
ii) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода ИЛИ
iii) Потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Потврдa надлежних пореских органа и организације за обавезно социјално осигурање да
је измирио доспеле порезе и доприносе.




(4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75, став 2 Закона):




Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Попуњен, потписан и оверен печатом, Образац V-5. Образац V-5 мора да буде потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.











(5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75, став 1, тачка 5) Закона) - није примењиво.


























1

Домаћи понуђач, у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на доходак грађана.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 76. Закона, Наручилац је дефинисао додатне услове које сваки понуђач
који учествује у предметном поступку јавне набавке мора да испуни, и то:






(6) Финансијски капацитет (важи за обе партије) – да Понуђач у последњих шест месеци
пре објављивања позива за подношење понуда, односно у периоду од 19.09.2018. до
19.13.2019. године није био неликвидан (у блокади)
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК
За Партију 1 – Потврда народне банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од
19.09.2018. до 19.03.2019. године.
За Партију 2 – Потврда Централне банке Црне Горе о броју дана неликвидности у
периоду 19.09.2018. до 19.03.2019. године
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
За све партије – Потврда пословне банке да физичко лице није било неликвидно у
периоду од 19.09.2018. до 19.03.2019. године

(7) Пословни капацитет (важи за обе партије) – да је понуђач у току три године које
претходе овом позиву за подношење понуде (19.03.2016. године – 19.03.2019. године) извео
предметне радове у укупном износу (за све три године заједно) једнаком или већем од укупне
понуђене цене у понуди (без ПДВ-а у РС) за партију за коју подноси понуду.
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
а) Потврде претходних наручилаца/купаца (у форми датој у Обрасцу V-7-1 ако понуду
подноси за Партију 1 односно у форми датој у Обрасцу V-7-2 ако понуду подноси за
Партију 2), по принципу једна потврда = једно правно лице, у којима се приказују
реализовани уговори о изведеним радовима у протекле три године од објављивања
предметног позива за подношење понуде (19.03.2016. године – 19.03.2019. године).
Вредности из достављених потврда се сабирају, а укупна вредност (збир фактурисаних
износа реализованих уговора наведених у достављеним потврдама) мора бити једнака
или већа од вредности укупне понуђене цене по предметном позиву (без ПДВ-а у РС) за
партију за коју подноси понуду. Наручилац ће користити прибављене податке само за
потребе конкретне јавне набавке и задржава право провере података.

(8) Технички капацитет (важи за обе партије) – Да понуђач има у власништву, или да
обезбеђује путем најма или лизинга, у потпуно радном стању ауто-дизалицу (у исправном
стрању) носивости мин. 250 kg на висину oд мин.20m или скелу са корисним оптерећењем
мин. 250 kg, висинe мин. 20m потребну за реализацију предметне јавне набавке,
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
а) Изјава понуђача у складу са Обрасцем V-8-1 ако понуду подноси за Партију 1
односно у складу са Обрасцем V-8-2 ако понуду подноси за Партију 2 (оверен печатом
и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу) којом потврђује да има у власништву, или да обезбеђује путем најма или
лизинга, у потпуно радном стању ауто-дизалицу (у исправном стрању) носивости мин. 250
kg на висину oд мин.20 m или скелу са корисним оптерећењем мин. 250 kg, висинe мин. 20
m потребну за реализацију предметне јавне набавке.
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(9) Кадровски капацитет – да понуђач има запослене по уговору о раду или ангажоване по
уговору о делу или уговору о привременим и повременим пословима:
i) за Партију 1 - једног главног инжењера који поседује лиценцу одговорног инжењера за
руковођење и извођење радова – број лиценце 400 или 401 или 410 или 411 или 434;
ii) за Партију 2 - једног одговорног инжењера, које поседује важећу лиценцу за руковођење
извођењем грађевинских и грађевинско-занатских радова на архитектонским објектима или
објектима високоградње, коју издаје Инжењерска комора Црне Горе са Потврдом о измиреној
обавези плаћања чланарине Комори, а које ће бити одговорно за извршење уговора о јавној
набавци.
iii) за Партију 1 и Партију 2 - најмање 3 квалификована радника обучена за рад на висини.
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - за Партију 1
- Изјава понуђача у складу са Обрасцем V-9-1 (оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом
потврђује да има запослене односно ангажоване, једног главног инжењера који поседује
лиценцу одговорног инжењера за руковођење и извођење радова – број лиценце 400 или
401 или 410 или 411 или 434, И најмање три квалификована радника обучена за рад на
висини, а који ће бити ангажовани на извођењу предметних радова.
И
- Фотокопија важеће лиценце 400 или 401 или 410 или 411или 434 - одговорног инжењера
за руковођење и извођење радова, издата од стране Инжењерске коморе Србије
(Комисија за јавну набавку ће у поступку стручне оцене понуда проверити да ли наведено
лицe поседују важећу тражену лиценце као и да ли му је лиценца одузета одлуком Суда
части Инжењерске коморе Србије).
И
- Фотокопије Уговорa о раду или уговорa о делу или уговорa о привременим и
повременим пословима за сва наведена лица у изјави која ће бито ангажована на
извршењу предметне набавке.
ПРАВНО ЛИЦЕ/ ПРЕДУЗЕТНИК/ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - за Партију 2
- Изјава понуђача у складу са Обрасцем V-9-2, (оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу), којом
потврђује да има запослене односно ангажоване, једног одговорног инжењера, које
поседује важећу лиценцу за руковођење извођењем грађевинских и грађевинскозанатских радова на архитектонским објектима или објектима високоградње, коју издаје
Инжењерска комора Црне Горе са Потврдом о измиреној обавези плаћања чланарине
Комори, а које ће бити одговорно за извршење уговора о јавној набавци
И
- Фотокопија важеће лиценце Инжењерске коморе Црне Горе за руковођење извођењем
грађевинских и грађевинско-занатских радова на архитектонским објектима или објектима
високоградње са Потврдом Инжењерске коморе Црне Горе да је лиценца важећа у
тренутку подношења понуде за наведеног инжењера у изјави (Комисија за јавну набавку
ће у поступку стручне оцене понуда проверити на интернет страници Инжењерске коморе
Црне Горе да ли наведено лицe поседују важећу тражену лиценце као и да ли му је
лиценца одузета, неважећа или сл.)
И
- Фотокопије Уговорa о раду или уговорa о делу или уговорa о привременим и
повременим пословима за сва наведена лица у изјави која ће бито ангажована на
извршењу предметне набавке.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из тачака од 1) до 4) овог поглавља.
Доказ о испуњености услова из тачке 5) овог поглавља се доставља за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) овог поглавља,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење
тог дела набавке.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Уколико група понуђача подноси понуду,
сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог
поглавља. Услов из тачке 5) овог поглавља дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове из овог поглавља понуђач из групе понуђача испуњавају заједно, осим
уколико није другачије напоменуто у додатном услову.
3. ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА - 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 споразума,
односно током важења оквиног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА - Понуђач доставља доказе о испуњености услова у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног
споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у року који одреди наручилац, а 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.
5. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из тачака од 1)
до 3) овог поглавља, сходно чл. 78. Закона.
6. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТУ - Понуђач није дужан да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, са странице www.apr.gov.rs. Наручилац
неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни на српском језику.
7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ - 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.
8. ПОНУЂАЧ СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ – Ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из овог одељка, 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. Изјавом се
потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у којој понуђач има седиште и да понуђач
испуњава одређени услов из тачке 1) до 3) овог поглавља. Изјавa о испуњавању услова
понуђача / подизвођача може бити поднета у форми из Обрасцa V-6 конкурсне документације
или у некој другој форми која садржи све потребне податке захтеване у Обрасцу V-6.
Наручилац ће проверити да ли су испуњени услови за примену ове тачке. Уколико 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.
9. ПАРТИЈЕ - У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, докази из тачке 1) до
3) и тачке 6) овог поглавља не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије за које понуђач подноси понуду.
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IV





КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА










(1)

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА





1 - Стаклорезачки радови у Србији






















Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена
наведена у Обрасцу понуде.
Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност
који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.






(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 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 рок плаћања.


Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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(1)




ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА





2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори






















Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена
наведена у Обрасцу понуде.
Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност
који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.
Уколико су цене изражене у еврима за прерачун у динаре ће се користити средњи курс
динара Народне банке Србије на дан отварања понуда.






(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 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 рок плаћања.


Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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V











ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ



1) Образац понуде (Образац V-1);



















2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац V-2);


3) Образац трошкова припреме понуде (Образац V-3);
















4) Образац изјаве о независној понуди (Образац V-4);
































5) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за понуђача (Образац V-5);








6) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за подизвођача (Образац V-5a);


7) Обрасци изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом:


• Образац изјаве понуђача/подизвођача са седиштем у другој држави о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац V-6);
• Образац потврде – стручна референца (Образац V-7);
• Образац изјаве понуђача о техничкој опремљености (Образац V-8);
• Образац изјаве понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који ће
бити одговорони за извршење уговора (Образац V-9).
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Образац V-1-1








ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (1)
















































































ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији




















Назив набавке:




































































Стаклорезачки радови - 30/Р/19




Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

За:






































































































На основу позива за подношење понуда за набавку Стаклорезачки радови (јавна набавка бр.
30/Р/19), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:






















































































I












самостално


























































са подизвођачем











































заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)
































































































































ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

































































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број
понуђача:




Лице за контакт:




Електронска адреса лица за контакт:




Телефон:




Факс:




Лице одговорно за потписивање
оквирног споразума:




Број рачуна и назив банке Понуђача:




















Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

















































































4

микро
























мало
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средње

5



велико

7











































































































3 Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
4 Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход
700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка
средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
6 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
7
Правна лица која прелазе два критеријума из тачке6. ове фусноте.
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

II


























Период важења понуде

____ дана од датума отварања понуда
(не мање од 60 дана)





______________________ РСД без ПДВ у Републици Србији
______________________ РСД са ПДВ у Републици Србији

Укупна цена

У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на
реализацију предметне јавне набавке.




Начин плаћања
(уписати рок за плаћање,
не краћи од 15 нити
дуже од 45 дана)

Плаћање ће се вршити након изведених радова на основу
појединачно издатих наруџбеница (по ценама наведеним у
Обрасцу структуре цене – Предмер радова), у року од ______
дана од датума пријема исправне фактуре и обострано
потписаног Записника о примопредаји изведених радова.





Рок и место за извођење
радова

Рок за извођење радова и тачне локације наручиоца ће бити
дефинисани у свакој појединачно издатој наруџбеници, а на
основу потреба Наручиоца. Рок за извођење радова рачунаће се
од датума увођења Извођача у посао за појединачну локацију,
при чему он не може бити дужи од 45 калeндарских дана од
датумa увођења у посао. Под датумом увођења у посао
подразумева се датум обостраног потписивања Записника о
увођењу у посао, а под даном завршетка свих уговорених
обавеза подразумева се датум обостраног потписивања
Записника о примопредаји изведених радова.





Гарантни рок за квалитет изведених радова је 24 месеца,
рачунајући од датума обостраног потписивања Записника о
примопредаји изведених радова.

Гарантни рок














Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.




























Место и датум:























Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-1-2








ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (2)


































































































ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори






















Назив набавке:




















































































Стаклорезачки радови - 30/Р/19




Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

За:


























































































































На основу позива за подношење понуда за набавку Стаклорезачки радови (јавна набавка бр.
30/Р/19), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:














































































































самостално














































































са подизвођачем











































заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)






















































































































































ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

I






















































































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број
понуђача:




Лице за контакт:




Електронска адреса лица за контакт:




Телефон:




Факс:




Лице одговорно за потписивање
оквирног споразума:




Број рачуна и назив банке Понуђача:




Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:
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мало
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средње

5



велико

7































































































































3 Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
4 Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход
700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка
средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
6 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
7
Правна лица која прелазе два критеријума из тачке6. ове фусноте.
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Валута у којој су изражене све цене у нашој понуди је:
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ЕУР


































































(обележити одговарајуће поље ✔)













ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

II


























Период важења понуде

____ дана од датума отварања понуда
(не мање од 60 дана)





_______________________
Понуђач понуђену цену изражава као укупну цену са свим
трошковима неопходним за извршење предметне набавке,
укључујући и порез на додату вредност који се обрачунава и плаћа
у Црној Гори.

Укупна цена





Начин плаћања
(уписати рок за плаћање,
не краћи од 15 нити
дуже од 45 дана)

Плаћање ће се вршити након изведених радова на основу
појединачно издатих наруџбеница (по ценама наведеним у
Обрасцу структуре цене – Предмер радова), у року од ______ дана
од датума пријема исправне фактуре и обострано потписаног
Записника о примопредаји изведених радова.





Рок и место за извођење
радова

Рок за извођење радова и тачне локације наручиоца ће бити
дефинисани у свакој појединачно издатој наруџбеници, а на
основу потреба Наручиоца. Рок за извођење радова рачунаће се
од датума увођења Извођача у посао за појединачну локацију,
при чему он не може бити дужи од 45 калeндарских дана од
датумa увођења у посао. Под датумом увођења у посао
подразумева се датум обостраног потписивања Записника о
увођењу у посао, а под даном завршетка свих уговорених обавеза
подразумева се датум обостраног потписивања Записника о
примопредаји изведених радова.





Гарантни рок за квалитет изведених радова је 24 месеца,
рачунајући од датума обостраног потписивања Записника о
примопредаји изведених радова.

Гарантни рок










Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.



















Место и датум:
































Понуђач: Печат и потпис
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА (1)




ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији


















Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




























Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


























Место и датум:







































































Понуђач: Печат и потпис

8

Образац 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА (2)




ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори


















Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




























Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


























Место и датум:







































































Понуђач: Печат и потпис

8

Образац 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (1)














ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији


















































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број
подизвођача:




















Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:






























































Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
____%


















Место и датум:





































































Место и датум:







Понуђач: Печат и потпис








































Подизвођач: Печат и потпис
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Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%,
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке
који се поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (2)














ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори


















































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број
подизвођача:




















Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:






























































Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
____%


















Место и датум:





































































Место и датум:







Понуђач: Печат и потпис








































Подизвођач: Печат и потпис
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Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%,
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке
који се поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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Образац V-2-1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10 (1)
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
ПРЕДМЕР РАДОВА
за замену оштећених стакала или застакљивање отвора на објектима у саставу SMATSA доо Београд, у Србији
Стaклорезачки радови
1

2

3

4

5

6

7

8

Р.бр.

ОПИС РАДОВА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Јединична цена
у РСД без ПДВ

Јединична цена
у РСД са ПДВ

Укупна цена у
РСД без ПДВ

Укупна цена у
РСД са ПДВ

НАПОМЕНА:
Стаклорезачки
радови
обухватају
планиране
потребе Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд за период од две године (24
месеци) или до реализације уговорених износа,
односе се на:
*Застакљивање отвора (столарски, браварски,
алуминијумски, ПВЦ) у гуми, силикону, ПВЦ траци,
кит или лајснама;
*Замену оштећених (разбијених) стакала. Радови
укључују демонтажу постојећих лајсни и оштећеног
стакла, застакљивање новим стаклом укључујући
сва потребна дихтовања, силиконирања, и поновну
монтажу завршних лајсни;
*Пренос и монтажу постојећих стакала укључујући
сва потребна дихтовања и монтажу завршних
лајсни. Израду огледала, урамљивање и слично.
*Радови се изводе у оперативним и осталим
пословним и радним просторијама објеката у
саставу SMATSA доо Београд, по потреби и ноћу,
викендом и у време празника.
Страна 22 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19

*Јединичне цене укључују сав потребан основни и
помоћни материјал, радну снагу, алат, опрему и
скелу до 4 m висине.
*Код већих висина, јединичном ценом обухватити,
поред горе наведеног, употребу дизалице.
*Планиране количине дате су на основу тренутно
дефинисаних потреба и нису фиксне и коначне.
ПОНУДОМ ОБУХВАТИТИ:
*Ценом сваке позиције обухватити цену уграђеног
стакла, рада, алата, потребну дизалицу, скелу и
мердевине, као и личну радну и заштитну опрему, а
по завршетку рада, чишћење простора од остатака
стакла и одвоз отпада од својих радова ван објекта
на депонију.
I

РАВНО СТАКЛО
1. "Float"
стакло
необрађених
ивица
висококвалитетно. Обично провидно стакло без
оптичких преламања. Добија се "Float-поступком", а
најзначајније карактеристике су прозирност и бистрина
стаклене масе, уједначеност дебљине и паралелност
површина.
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у гиту, гуми,
ПВЦ траци или са лајснама. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло дебљине d=4mm
б) стакло дебљине d=6mm
в) стакло дебљине d=8mm

m²
m²
m²

1.00
1.00
1.00
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2. "Float" стакло обрађених равних и заобљених
ивица. Обично провидно стакло без оптичких
преламања. Добија се "Float-поступком", а најзначајније
карактеристике су прозирност и бистрина стаклене
масе, уједначеност дебљине и паралелност површина.
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
a)
б)
в)
3.

Обрачун по m², све комплет.
стакло дебљине d=6 mm
m²
стакло дебљине d=8 mm
m²
стакло дебљине d=10 mm
m²
Кристал огледало. (Стаклена плоча пресвучена
сребро-нитратом захваљујући коме се добија одраз тј.
јасна слика околине, у разним облицима).

2.00
2.00
2.00

Ценом обухватити демонтажу оштећеног огледала,
чишћење са одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
a)
б)
в)
4.

Обрачун по m², све комплет.
огледало дебљине d=4 mm
m²
огледало дебљине d=6 mm
m²
огледало дебљине d=4 mm у боји
m²
Фазета-декоративно обарање ивица под различитим
углом.

2.00
2.00
2.00

Смањивање руба стакла и огледала под одређеним
углом. Израда фазете ширине 1cm на равним или
заобљеним ивицама.
Обрачун по m', све комплет.

m'

1.00
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5. Фазета-декоративно обарање ивица под различитим
углом.
Смањивање руба стакла и огледала под одређеним
углом. Израда фазете ширине 2cm на равним или
заобљеним ивицама.
Обрачун по m', све комплет.

m'

1.00
УКУПНО (I) :

II

СПЕЦИЈАЛНО СТАКЛО

6. Сигурносно транспарентно равно каљено стакло.
Каљено
стакло-термички
обрађено
прописаном
технологијом, стакло велике механичке отпорности, грубо
брушено. Код лома расипа се у мале комадиће са тупим
рубовима. Пре каљења извршити све потребне припреме
по захтеву-брушење, сечење, брушење. Бoja у спoљнoj
рeфлeксиjи - нeутрaлна (сивa). Дихтунзи EPDM прeмa DIN
7863. Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски, браварски, алуминијумски, ПВЦ).
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
a)
б)
в)
г)

Обрачун по m², све комплет.
каљено стакло дебљине d=6 mm
m²
каљено стакло дебљине d=8 mm
m²
каљено стакло дебљине d=10 mm
m²
каљено (пескирано) равно стакло за пријемни пулт
дебљине d=10mm, пескирано, лакирано безбојним лаком,
сечено по димензијама, величине 1,30-2,00m² са
обрађеним ивицама. Сваки комад пробушити на 4 места
за монтажу на "дистанцере" -потконструкцију од инокса.
m²

1.00
1.00
5.00

2.00
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7. Термоизолациони стакло пакет. Пакет се састоји од два
слоја безбојног равног стакла, унутрашњег ниско
емисионог, међупростор је испуњен сувим ваздухом или
Аргон гасом, обезбеђено првокласно и дуготрајним
заптивањем и дихтовање по читавом обиму пакета, тако
да се спречи продор влаге и стварање кондеза у
међупростору.
Техничка својства стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K ≥1.6.30 db звучне заштите
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора (столарски,
браварски, алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и
пластичном
киту.
Ценом
обухватити
демонтажу
оштећеног стакла са чишћењем фалца и одношењем
шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу
новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.

a)
б)
в)
г)
д)

Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
стакло пакет од 4+9-12+4 mm
m²
стакло пакет од 4+15+4 mm
m²
стакло пакет од 6+9-12+6 mm
m²
стакло пакет од 8+9-16+8 mm
m²
3-струко, нискоемисионо, 4-8-4-8-4 mm (Xe)
m²

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
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8. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“.
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
• 6.6.2 (12,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две (0,76mm)
PVB-SC фолије између стакала и премазом Guardian
SunGuard HS Super Neutral 62.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 8.8.2 (16,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две (0,76mm)
PVB-SC фолије
Техничке вредности стакло пакета су:
• g= 32,0% према EN 410
• Ug= 1,3 W/m2K
• Tl = 58%
• Rl= 13,8%
• Rw= 51dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора (столарски,
браварски, алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и
пластичном
киту.
Ценом
обухватити
демонтажу
оштећеног стакла са чишћењем фалца и одношењем
шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу
новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²

6.00
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9. Термоизолациони стакло пакет-емајлирано каљено,
stopsol, пуњено аргон гасом и "float" стакло.
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло пакет 6 (каљено бојано)+12+5 ("float") mm
m²
б) стакло пакет 6 (каљено бојано)+12+6 ("float") mm
m²

3.00
3.00

10. Термоизолациони стакло пакет. Пакет се састоји
термоизолационог стакла, дебљине 6+12+4.4.1mm, без
таласа, мехурића и оштећења. Термо сендвич израдити
од два слоја "float" стакла између којих је гас аргон.
Стаклени пано је компонован као 6+12+(4+1+4)mm,
према препоруци и упутству одабраног произвођача.
Спољно стакло је "Par-sol", дебљине d=6mm, бојено у
маси и мора да буде окаљено. Боја, пропустљивост
светла и соларни фактор су, као код постојећих стакала.
Унутрашње провидно стакло је "Panplex", дебљине
d=4+1+4mm и оно је ламинирано, са провидном
фолијом 1mm дебљине. Термо стакло приликом
уградње поставити на подметаче од нерђајућег
материјала (олово, дрво, пластични материјал).
Китовати одговарајућим пластичним китом, метални
оквир термо стакла не сме да се види.
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Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло пакет 6 (каљено)+12+4.4.1 (ламинирано) mm

m²

6.00

m²
m²

2.00
2.00

11. Апсорбционо пакет стакло. Једно стакло је зелено
сиво или бронза, а друго безбојно parsol (стакло бојено у
маси кроз које се види као и кроз прозирно float стакло
са побољшаним соларним карактеристикама, даје
својство "упијања" светлости и топлотне енергије).
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) "изопан боја зелена" стакло дебљине 2×6 mm
б) "изопан бронза или сиво" стакло дебљине 2×6 mm
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12. Термоизолациони стакло пакет. Конфигурација стакло
пакета је следећа:
Застакљење:
• 4.4.2mm LamiGlass, са две PVB фолије.
• 16mm међупростор, 10% ваздух, 90% аргон
• 4.4.2mm (10,76mm) Guardian Clima Guard Premium
Lami
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K према EN 673
• Rw= 42dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²

3.00

13. Термоизолациони стакло пакет. Конфигурација стакло
пакета је следећа:
Застакљење:
• 6 mm каљено.
• 18mm међупростор, 10% ваздух, 90% аргон
• 4.4.2mm (10,76mm) Guardian Clima Guard Premium
Lami
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K према EN 673
• Rw= 42dB
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Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
m²
14. Профилит стакло. Стакло савијеног "U" профила
ширине 26mm и дебљине 6mm, користи се за
застакљивање
већих
површина.
Застакљивање
унутрашњих
и
спољних
отвора
у
силикону,
полупластичном и пластичном киту.

6.00

Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло К26 (једноструко)
б) стакло К26 (двоструко)

m²
m²

2.00
2.00

15. Вишеслојно-ламелирано сигурносно стакло. Састоји
се од два или више слоја стакла и специјалном фолијом
са високим фактором UV заштите између (прозирна
фолија) који придоноси чврстоћи, еластичности стакла,
не дозвољава распрскавање, већ остаје у раму.
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора.
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
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a)
б)
в)
г)

стакло дебљине 3+3+1 mm
стакло дебљине 4+4+1 mm
стакло дебљине 5+5+1 mm
стакло дебљине 6+6+1 mm

m²
m²
m²
m²

2.00
2.00
2.00
2.00

m²

3.00

16. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“.
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
• 4.4.1 (8,50mm) LamiGlass ExtraClear, са 1 (0,50mm)
PVB-SLA фолијом између стакла и премазом Guardian
SunGuard HS Super Neutral 62.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 3.3.1 FloatGlass Clear (на балконским вратима са
једном PVB фолијом).
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K према EN 673
• Rw= 42dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у гиту, гуми,
ПВЦ траци или са лајснама. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
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17. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“.
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
• 4.4.1 (8,50mm) LamiGlass ExtraClear, са 1 (0,50mm)
PVB-SLA фолијом између стакла и премазом Guardian
SunGuard HS Super Neutral 62.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 6mm FloatGlass Clear.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K према EN 673
• Rw= 42dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у гиту, гуми,
ПВЦ траци или са лајснама. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
m²
18. Стаклопакет каљено стакло. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.

3.00

Обрачун по m², све комплет.
a)

стаклопакет 8 (са филмом)+20 међупростор (10%
air+90% argon)+6 (каљено-емајлирано RAL 7005) mm
m²

2.00
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19. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“.
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
• 6.6.2mm (12,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две PVB
фолије и премазом Guardian SunGuard HS Super Neutral
62.
• 16mm међупростор, 100% air.
• 5.5.2mm (10,76mm) LamiGlass Clear, са две PVB
фолије.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,3 W/m2K prema EN 673
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у гиту, гуми,
ПВЦ траци или са лајснама. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и
монтажу новог стакла са припадајућим радом и
материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²

6.00
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20. Термоизолациони нискоемисиони троструки стакло
пакет типа „Saint-Gobain“ (са испуном
Argon).
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
Нискоемисиони троструки стаклопакет (са испуном
аргоном) Uw=1,1 W/m² K, g=0,35
Стакло
типа "Saint-Gobain TGU 8mm Cool-Lite KN 165 II - 16mm
Argon - 5mm Planiclear - 16mm Argon - Stadip 66.2".
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
набавку, испоруку и монтажу стакла са припадајућим
радом и материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²

1.00

m²

2.00

21. Термоизолациони нискоемисиони троструки стакло
пакет типа „Saint-Gobain“ (са испуном
Argon).
Конфигурација стакло пакета је следећа:
Застакљење:
Нискоемисиони троструки стаклопакет (са испуном
аргоном) Uw=1,1 W/m² K, g=0,35
Стакло
типа "Saint-Gobain TGU 8mm Cool-Lite KN 165 II - 16mm
Argon - 4mm Planiclear - 16mm Argon - Stadip 33.2".
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
(столарски,
браварски,
алуминијум,
ПВЦ)
у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
набавку, испоруку и монтажу стакла са припадајућим
радом и материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон
гасом, приликом испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
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22. Ватроотпорно сигурносно транспарентно равно
стакло. Стакло је F 120 са ПП дихтовањем до 90 минута
ПП. Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
m²
23. Армирано стакло. Армирано или жичано стаклообострано храпаве површине. Састоји се од жичане
мреже унутар стакла, која омогућује кохезију стакла у
случају разбијања). Застакљивање унутрашњих и
спољних отвора.

2.00

Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) армирано стакло дебљине d=6/7 mm
m²
24. Каљено-емајлирано сигурносно стакло, на које се
наноси непровидна боја по RAL карти. Одликује се
чврстоћом, користи се за облагање фасада, зидова
врата, пултева и када.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло дебљине од 4 до 8 mm
б) стакло дебљине од 10 до 18 mm, боја

m²
m²

3.00

3.00
3.00
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25. Parsol стакло провидно, боја. Користи се за
застакљивање
спољних
и
унутрашњих
отвора
(столарски, браварски, алуминијумски, ПВЦ и израда
надстрешница) у полупластичном и пластичном киту.
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са
чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и
набавку, испоруку и монтажу новог стакла са
припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
а) надстрешница од ''pamplex'' стакла 2x8mm на иноксним,
спајдер носачима, сечено по димензијама, величине
1,00/1,30m² са обрађеним ивицама. Сваки комад
пробушити на 4 места
за монтажу на "спајдер"
конструкцији.
б) надстрешница од ''pamplex'' стакла 2x8mm на иноксним,
спајдер носачима, сечено по димензијама, величине
1,60-2,10m² са обрађеним ивицама. Сваки комад
пробушити на 4 места
за монтажу на "спајдер"
конструкцији.

m²

2.00

m²

3.00

m²

2.00

26. Пескирање стакла комплетно или по мотиву
Наручиоца. Ценом обухватити припадајући рад са
материјалом за монтажу
Обрачун по m², све комплет.

УКУПНО (II) :
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III

ОСТАЛИ СТАКЛАРСКИ РАДОВИ

27. Термопан стакло фасаде. Израда термо пакета
(уколико је једно стакло пукло каљено или ламинирано).
Ценом обухватити демонтажу, монтажу, превоз, пуњено
аргон гасом и дихтовано специјалном заптивном масом,
као и скидање завршних лајсни и враћање истих,
силиконирање двокомпонентним силиконом црне боје,
након уградње стакла.
Обрачун по комаду, све комплет.
a) ламелирано стакло 6/7 mm
б) каљено стакло дебљине d=10 mm
28. Брушење ивица на постојећем стаклу.
Обрачун по mʹ, све комплет.
29. Разбијено стакло. Ценом обухватити демонтажу и
уклањање разбијеног (Pamplex, float, каљеног, термопан
и др ) стакла-репарација.
Обрачун по m².
a) стакло или стаклени пакет дебљине d=3 до 20 mm, боја
или слично, величина стакла 1 до 4 m²
30. Бушење рупа на стаклу или огледалу.
Обрачун по комаду (рупи), све комплет.
a) рупа Ø 8 до Ø 36 mm
б) рупа Ø 36 до Ø 50 mm
31. Уградња стакла двокомпонентним китом.
Обрачун по mʹ, све комплет.
32. Силиконирање стакла силиконом.
Обрачун по mʹ, све комплет.
33. Рад са стаклом на терену. Ценом обухватити
демонтажу, пренос, превоз возилом и слично.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло дебљине d=4 до 6 mm
б) стакло дебљине d=8 до 10 mm

m²
m²

3.00
3.00

m'

2.00

m²

Ком
Ком

5.00

2.00
2.00

m'

10.00

m'

10.00

m²
m²

3.00
3.00
УКУПНО (III) :
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IV

ОКОВ И ПРИБОР

34. Аутомат за затварање врата. Набавка, испорука и
монтажа типа аутомата ("дипломата") GEZE ТS 2000VВ
за затварање врата. Аутомат се монтира на крило које
се отвара (једнокрилна или двокрилна врата). Ценом
обухватити и демонтажу постојећег аутомата за
затварање са записничком предајом Инвеститору.
a) Обрачун по комаду-комплет.
Ком
35. Аутомат за затварање врата. Набавка, испорука и
монтажа специјалног типа аутомата ("дипломата") GEZE
ТS 4000VВ за затварање врата. Аутомат се монтира на
крило које се отвара (једнокрилна или двокрилна врата).
Ценом обухватити и демонтажу постојећег аутомата за
затварање са записничком предајом Инвеститору.

1.00

Обрачун по комаду-комплет.
Ком
36. Ручка за затварање прозора од алуминијумских
профила, у систему SCHUECO ADS 75SI око горње
хоризонталне осе, у поље. Набавка, испорука и
монтажа ручке за затварање прозора око горње
хоризонталне осе, у поље. Ценом обухватити и
демонтажу постојеће ручке за затварање прозора са
записничком предајом Инвеститору.

1.00

Обрачун по комаду-комплет.
Ком
37. "Маказе-кљешта"
за
затварање
прозора
од
алуминијумских профила, у систему SCHUECO ADS
75SI око горње хоризонталне осе, у поље. Набавка,
испорука и монтажа "маказа-кљешта" за затварање
прозора око горње хоризонталне осе, у поље. Ценом
обухватити и демонтажу постојећих "маказа-кљешта за
затварање
прозора
са
записничком
предајом
Инвеститору.

1.00

Обрачун по комаду-комплет.

Ком

1.00
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38. Ручка за затварање прозора од алуминијумских
профила, у систему SCHUECO ADS 75SI око
вертикалне осе. Набавка, испорука и монтажа ручке за
затварање прозора око вертикалне осе (једнокрилни
или двокрилни прозори). Ценом обухватити и демонтажу
постојеће ручке за затварање прозора са записничком
предајом Инвеститору.
Обрачун по комаду-комплет.
Ком
39. Ручка (квака) за затварање балконских врата од
алуминијумских профила, у систему SCHUECO ADS
75SI. Набавка, испорука и монтажа ручке-кваке за
затварање балконских врата око вертикалне осе
(једнокрилна или двокрилна врата). Ценом обухватити и
демонтажу постојеће ручке-кваке за затварање врата са
записничком предајом Инвеститору.

1.00

Обрачун по комаду-комплет.
Ком
40. Урамљивање. Израда рамова са застакљивањем.
Ценом обухватити набавку материјала, израду и
испоруку.

1.00

Обрачун по m² и m' слике-комплет.
a) "Float" стакло са посебним антирефлекс-третманом
површине, за све потребе застакљивања рамова
послових, дебљине d=2 mm, уграђено
m²
б) паспарту рам
m'
в) паспарту картонски, боја по избору Наручиоца
m²
г) алуминијумска лајсна за рам ширине до 30 mm (злато
или сребро)
m'
41. Двослојни опал лексан са поставком завршних
ивица. Ценом обухватити набавку, сечење и монтажу.
Обрачун по комаду-комплет.
a) лексан дебљине d=10 mm

m²

2.00
2.00
2.00
20.00

1.00
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42. Плексиглас. Ценом обухватити набавку, сечење и
монтажу по шаблону или слично, са обореним или
обрађеним ивицама.
Обрачун по m² комада-комплет.
a) безбојан или у боји (бела, сива или сл) дебљине d=3 до
5 mm

m²

1.00
УКУПНО (IV) :

V

РАЗНИ РАДОВИ

43. Демонтажа и поновна монтажа хоризонталних
брисолеја - фикснe aлуминиjумскe лaмeлe зa
зaштиту oд сунцa. У стaклeнoм плaшту нa чeличнoj
пoдкoнструкциjи
у
рaнгу
систeмa
"SHUCO
Aufsatzkonstruktion FW 50+" демонтирати постојећe
хоризонталне брисолеје - фикснe aлуминиjумскe
лaмeлe зa зaштиту oд сунцa, виднo зaкривљeнe,
димeнзиja 150mm, eлoксирaнe у прирoднoj бojи мeтaлa,
са одлагањем на место где одреди Инвеститор, ради
поновне
монтаже.
Хоризонтални
брисолеји
су
монтирани у фиксном положају нa бoчнe нoсaчe кojи сe
причвршћуjу нa пунe фaсaднe зидoвe. У цену урачунати
демонтажу и поновну монтажу брисолеја са уградњом
недостајућег
окова,
поправком
постојећег
и
апасовањем.

Обрачун по m², све комплет.

m²

3.00
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44. Демонтажа и поновна монтажа застора за заштиту
од сунца- "Sistem Uni 80". Пажљива демонтажа и
поновна монтажа, дела постојећег система заштите од
сунца-"Sistem Uni 80", у куполи торња, на прозору са
кога се демонтира оштећено стакло. Саставни елементи
"Sistemа Uni 80", су следећи: алуминијумска касета (за
платно) са навојном цеви минимално Ø43mm, са везом
платна и цеви преко кедера (гумирана пластика) и са
водилицама платна минимално 18×22mm. Начин на који
се покреће овај систем заштите од сунца-"Sistem Uni
80", је кобиновани: на електропогон са даљинским
управљањем (могућност групног управљања), а у
случају нестанка струје покреће се помоћу курбле. У
цену урачунати све елементе неопходне за монтажау и
демонтажу овог система заштите од сунца и урачунати
монтажу, као и употребу одговарајућег прибора-алата.
Обрачун по комаду (ролетни), све комплет.
Ком
45. Демонтажа и поновна монтажа застора за заштиту
од сунца типа "SOLFIS". Пажљиво демонтирати
постојећи унутрашњи застор у роло систему типа
"SOLFIS", без вођица, на конзоли са механизмом за
покретање-ланчић, на прозору са кога се демонтира
оштећено стакло, са одлагањем на место где одреди
Инвеститор, ради поновне монтаже. У цену урачунати
демонтажу и поновну монтажу са подешавањем
механизма унутрашњег застора.

1.00

Обрачун по комаду, све комплет.
Ком
46. Демонтажа и поновна монтажа "венецијанере".
Пажљиво демонтирати и поново монтирати постојеће
"венецијанере" од 3,0cm ширне са фиксним вођицама
по којима клизе, на прозору са кога се демонтира
оштећено стакло, са одлагањем на место где одреди
Инвеститор.

1.00

Обрачун по комаду (ролетни).

Ком

1.00
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47. Привремена заштита отвора. Заштитити отворе на
фасади након демонтаже оштећеног стакло-пакета од
утицаја ветра и продора воде у унутрашњост просторије
најлоном на дрвеној подконструкцији, до уградње новог.
Обрачун по m², укупне површине отвора, а у цену улази
сав наведени рад и материјал.
m²
48. Рад на висини. Ангажовање и употреба дизалице или
монтажа скеле, за рад на висини, приликом демонтаже
и монтаже термоизолационог стакла-"стене", у куполи
торња и на фасадним зид-завесама.
Обрачун паушално.

Паушал
но

12.00

1.00

49. Пиктограм.
Набавка,
испорука
и
постављање
пиктограма на новом стаклу, на улазним вратима у
санитарне просторије од самолепљиве фолије, у боји
тамно сивој или мат перфорираној црној фолији, са
заобљеним угловима.
Обрачун по комаду.
Величина: - 140х140mm
Ком
50. Постављање
самолепљиве
фолије.
Набавка,
испорука и постављање самолепљиве фолије за стакло
(изглед пескираног стакла) у одређеном растеру по
избору Инвеститора, која се поставља на стаклене
делове у прегради.
Обрачун по m², укупне површине стакла, а у цену улази
сав наведени рад и материјал.
m²

1.00

2.00
УКУПНО (V) :
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - СРБИЈА
Укупно у РСД
без ПДВ
I

РАВНО СТАКЛО

II

СПЕЦИЈАЛНО СТАКЛО

III

ОСТАЛИ СТАКЛАРСКИ РАДОВИ

IV

ОКОВ И ПРИБОР

V

РАЗНИ РАДОВИ

Укупно у РСД
са ПДВ

УКУПНО:

Место и датум:

Понуђач (печат и потпис):

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражену ставку јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.)
са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
- У табели рекапитулације радова уписати укупне износе без и са ПДВ за све тражене ставе. На крају сабрати све износа и тај добијени укупан износ се уписује
у Образац понуде – Образац V-1-1.
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне
цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.
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Образац V-2-2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10 (2)
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
ПРЕДМЕР РАДОВА
за замену оштећених стакала или застакљивање отвора на објектима у саставу SMATSA доо Београд, у Црној Гори
Стaклорезачки радови
1

2

3

4

5

6

Р.бр.

ОПИС РАДОВА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Јединична цена
без ПДВ у РС

Укупна цена
без ПДВ у РС

НАПОМЕНА:
Стаклорезачки радови обухватају планиране потребе Контроле летења
Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд за период од две године (24
месеци) или до реализације уговорених износа, односе се на:
*Застакљивање отвора (столарски, браварски, алуминијумски, ПВЦ) у
гуми, силикону, ПВЦ траци, кит или лајснама;
*Замену оштећених (разбијених) стакала. Радови укључују демонтажу
постојећих лајсни и оштећеног стакла, застакљивање новим стаклом
укључујући сва потребна дихтовања, силиконирања, и поновну монтажу
завршних лајсни;
*Пренос и монтажу постојећих стакала укључујући сва потребна
дихтовања и монтажу завршних лајсни. Израду огледала, урамљивање и
слично.
*Радови се изводе у оперативним и осталим пословним и радним
просторијама објеката у саставу SMATSA доо Београд, по потреби и ноћу,
викендом и у време празника.
*Јединичне цене укључују сав потребан основни и помоћни материјал,
радну снагу, алат, опрему и скелу до 4 m висине.
*Код већих висина, јединичном ценом обухватити, поред горе наведеног,
употребу дизалице.
*Планиране количине дате су на основу тренутно дефинисаних потреба и
нису фиксне и коначне.
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ПОНУДОМ ОБУХВАТИТИ:
*Ценом сваке позиције обухватити цену уграђеног стакла, рада, алата,
потребну дизалицу, скелу и мердевине, као и личну радну и заштитну
опрему, а по завршетку рада, чишћење простора од остатака стакла и
одвоз отпада од својих радова ван објекта на депонију.
РАВНО СТАКЛО

I

1. "Float" стакло обрађених равних и заобљених ивица. Обично провидно
стакло без оптичких преламања. Добија се "Float-поступком", а најзначајније
карактеристике су прозирност и бистрина стаклене масе, уједначеност
дебљине и паралелност површина.

a)
б)
в)
2.

Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла
са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
стакло дебљине d=6 mm
m²
стакло дебљине d=8 mm
m²
стакло дебљине d=10 mm
m²
Кристал огледало. (Стаклена плоча пресвучена сребро-нитратом захваљујући
коме се добија одраз тј. јасна слика околине, у разним облицима).

1.00
1.00
1.00

Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла
са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) огледало дебљине d=4 mm у боји
3. Фазета-декоративно обарање ивица под различитим углом.

m²

1.00

m'

1.00

Смањивање руба стакла и огледала под одређеним углом. Израда фазете
ширине 2cm на равним или заобљеним ивицама.
Обрачун по m', све комплет.

УКУПНО (I) :
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______________

II

СПЕЦИЈАЛНО СТАКЛО
4. Сигурносно транспарентно равно каљено стакло. Каљено стакло-термички
обрађено прописаном технологијом, стакло велике механичке отпорности,
грубо брушено. Код лома расипа се у мале комадиће са тупим рубовима. Пре
каљења извршити све потребне припреме по захтеву-брушење, сечење,
брушење. Бoja у спoљнoj рeфлeксиjи - нeутрaлна (сивa). Дихтунзи EPDM прeмa
DIN 7863. Застакљивање унутрашњих и спољних отвора (столарски, браварски,
алуминијумски, ПВЦ).
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла
са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) каљено стакло дебљине d=6 mm
б) каљено (пескирано) равно стакло за пријемни пулт дебљине d=10mm,
пескирано, лакирано безбојним лаком, сечено по димензијама, величине 1,302,00m² са обрађеним ивицама. Сваки комад пробушити на 4 места за монтажу
на "дистанцере" -потконструкцију од инокса.

m²

1.00

m²

2.00

m²

2.00

5. Сигурносно транспарентно равно каљено ламинирано стакло. Каљено
стакло-термички обрађено прописаном технологијом, стакло велике механичке
отпорности, грубо брушено. Код лома расипа се у мале комадиће са тупим
рубовима. Између стакала су транспарентне фолије. Пре каљења извршити све
потребне припреме по захтеву-брушење, сечење, брушење. Стакло је
провидно и препуштено преко конструкције надстрешнице. Дихтунзи EPDM
прeмa DIN 7863.
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла
са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) 6.6.4 (13,52 mm) каљено ламинирано стакло са четири фолије
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6. Термоизолациони стакло пакет. Пакет се састоји од два слоја безбојног
равног стакла, унутрашњег ниско емисионог, међупростор је испуњен сувим
ваздухом или Аргон гасом, обезбеђено првокласно и дуготрајним заптивањем и
дихтовање по читавом обиму пакета, тако да се спречи продор влаге и
стварање кондеза у међупростору.
Техничка својства стакло пакета су:
• Ug= 1,1 W/m2K ≥1.6.30 db звучне заштите
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и пластичном
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца
депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог
радом и материјалом за монтажу.

(столарски, браварски,
киту. Ценом обухватити
и одношењем шута на
стакла са припадајућим

Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон гасом, приликом
испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
a) стакло пакет од 4+9-12+4 mm

m²

2.00

m²

3.00

7. Термоизолациони стакло пакет на фасади објекта. Отвор застаклити
ламинираним стаклом, сатинираним или провидним стаклом са благом
зеленом нијансом
Остакљење прозора и врата је сигурносним, термо-звучно-изолирајућим
стакло-пакетом (RG Low-sound 42/50), са благо зеленом нијансом. Стакло пакет
се састоји од провидног ламинатног стакла: каљено 4.4.3/20/6.6.3 mm.
Застакљивање спољних отвора (столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити демонтажу оштећеног
стакла са чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и набавку,
испоруку и монтажу новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон гасом, приликом
испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
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8. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“. Конфигурација стакло
пакета је следећа:
Застакљење:
• 10mm Float Glass ExtraClear, са премазом Guardian SunGuard SNX 50/28 HT.
• 16mm међупростор, argon 90% и ваздух 10%.
• 4.4.1mm (8,38mm) LamiGlass Clear, са једном SR фолијом за звучну
изолацију.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,0 W/m2K prema EN 673
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора (столарски, браварски,
алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и одношењем шута на
депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла са припадајућим
радом и материјалом за монтажу..
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон гасом, приликом
испоруке.
Обрачун по m², све комплет.
m²
9. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“. Конфигурација стакло
пакета је следећа:

2.00

Застакљење:
• 6.6.2 (12,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две SR фолије за звучну изолацију,
са премазом Guardian SunGuard SNX 50/28 HT.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 4.4.2 (8,76mm) FloatGlass Clear, са две SR фолије за звучну изолацију.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,0W/m2K према EN 673
• Rw= 51dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и пластичном
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца
депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог
радом и материјалом за монтажу.

(столарски, браварски,
киту. Ценом обухватити
и одношењем шута на
стакла са припадајућим

Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон гасом, приликом
испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²
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2.00

10. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“. Конфигурација стакло
пакета је следећа:
Застакљење:
• 8.8.2 (16,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две SR фолије за звучну изолацију,
са премазом Guardian SunGuard SNX 50/28 HT.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 6.6.2 (12,76mm) FloatGlass Clear, са две SR фолије за звучну изолацију.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,0W/m2K према EN 673
• Rw= 51dB
Застакљивање унутрашњих и спољних отвора
алуминијум, ПВЦ) у полупластичном и пластичном
демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца
депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог
радом и материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен
испоруке.

(столарски, браварски,
киту. Ценом обухватити
и одношењем шута на
стакла са припадајућим
аргон гасом, приликом

Обрачун по m², све комплет.
m²
11. Термоизолациони стакло пакет типа „GUARDIAN“. Конфигурација стакло
пакета је следећа:
Застакљење:
• 10.10.2 (20,76mm) LamiGlass ExtraClear, са две SR фолије за звучну
изолацију, са премазом Guardian SunGuard SNX 50/28 HT.
• 16mm међупростор, 10% air, 90% argon • 10.10.2 (20,76mm) FloatGlass Clear, са две SR фолије за звучну изолацију.
Техничке вредности стакло пакета су:
• Ug= 1,0W/m2K према EN 673
• Rw= 51dB

2.00

Застакљивање унутрашњих и спољних отвора куполе (алуминијум) Дистанцер у
стаклу треба да je са ојачаним термичким својствима, типа Themix TX.N или
адекватно). Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем
фалца и одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу
новог стакла са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Доставити потврду или изјаву да је пакет пуњен аргон гасом, приликом
испоруке.
Обрачун по m², све комплет.

m²
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3.00

12. Вишеслојно-ламелирано сигурносно стакло. Састоји се од два или више
слоја стакла и специјалном фолијом са високим фактором UV заштите између
(прозирна фолија) који придоноси чврстоћи, еластичности стакла, не
дозвољава распрскавање, већ остаје у раму. Застакљивање унутрашњих и
спољних отвора.
Застакљивање спољних отвора (столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити демонтажу оштећеног
стакла са чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и набавку,
испоруку и монтажу новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) ламелирано стакло 3.3.1 (6,38mm) са једном фолијом

m²

2.00

m²

1.00

Обрачун по m², све комплет.
m²
14. Ватроотпорно сигурносно транспарентно равно стакло. Стакло је F 120 са
ПП дихтовањем до 90 минута ПП. Ценом обухватити демонтажу оштећеног
стакла са чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и набавку,
испоруку и монтажу новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.

2.00

б) ламелирано стакло 8.8.2 (16,76mm) са две фолије
13. Вишеслојно-ламелирано сигурносно стакло. Састоји се од два или више
слоја стакла и специјалном фолијом са високим фактором UV заштите између
(прозирна фолија) који придоноси чврстоћи, еластичности стакла, не
дозвољава распрскавање, већ остаје у раму. Застакљивање унутрашњих и
спољних отвора.
Стакло пакет дебљине d=9 mm тип SC 4.4.2, тип RG Low Sound, Guardian, што
утиче на класу заштите од буке - пригушење звука се креће у границама 37 dB.
Застакљивање спољних отвора (столарски, браварски, алуминијум, ПВЦ) у
полупластичном и пластичном киту. Ценом обухватити демонтажу оштећеног
стакла са чишћењем фалца и одношењем шута на депонију, као и набавку,
испоруку и монтажу новог стакла са припадајућим радом и материјалом за
монтажу.

Обрачун по m², све комплет.

m²
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1.50

15. Армирано стакло. Армирано или жичано стакло-обострано храпаве површине.
Састоји се од жичане мреже унутар стакла, која омогућује кохезију стакла у
случају разбијања). Застакљивање унутрашњих и спољних отвора.
Ценом обухватити демонтажу оштећеног стакла са чишћењем фалца и
одношењем шута на депонију, као и набавку, испоруку и монтажу новог стакла
са припадајућим радом и материјалом за монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) армирано стакло дебљине d=6/7 mm

m²

1.00

Обрачун по m², све комплет.
a) стакло дебљине од 4 до 8 mm
m²
17. Пескирање стакла комплетно или по мотиву Наручиоца. Ценом обухватити
припадајући рад са материјалом за монтажу

2.00

16. Каљено-емајлирано сигурносно стакло-нетранспарентно, на које се наноси
непровидна боја по RAL карти. Одликује се чврстоћом, користи се за облагање
фасада, зидова врата, пултева и када.

Обрачун по m², све комплет.

m²

2.00
УКУПНО (II) :

III

ОСТАЛИ СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

18. Термопан стакло фасаде. Израда термо пакета (уколико је једно стакло пукло
каљено или ламинирано). Ценом обухватити демонтажу, монтажу, превоз,
пуњено аргон гасом и дихтовано специјалном заптивном масом, као и скидање
завршних лајсни и враћање истих, силиконирање двокомпонентним силиконом
црне боје, након уградње стакла.
Обрачун по комаду, све комплет.
a) ламелирано стакло 6/7 mm
б) каљено стакло дебљине d=10 mm
19. Брушење ивица на постојећем стаклу.
Обрачун по mʹ, све комплет.

m²
m²

2.00
3.00

m'

2.00
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20. Разбијено стакло. Ценом обухватити демонтажу и уклањање разбијеног
(Pamplex, float, каљеног, термопан и др ) стакла-репарација.

a)
21.
a)
22.
23.
24.

a)
б)

Обрачун по m².
стакло или стаклени пакет дебљине d=3 до 20 mm, боја или слично, величина
стакла 1 до 4 m²
Бушење рупа на стаклу или огледалу.
Обрачун по комаду (рупи), све комплет.
рупа Ø 8 до Ø 36 mm
Уградња стакла двокомпонентним китом.
Обрачун по mʹ, све комплет.
Силиконирање стакла силиконом.
Обрачун по mʹ, све комплет.
Рад са стаклом на терену. Ценом обухватити демонтажу, пренос, превоз
возилом и слично.
Обрачун по m², све комплет.
стакло дебљине d=4 до 6 mm
стакло дебљине d=8 до 10 mm

m²

Ком

10.00

2.00

m'

10.00

m'

10.00

m²
m²

4.00
6.00
УКУПНО (III) :

IV

ОКОВ И ПРИБОР

25. Аутомат за затварање врата. Набавка, испорука и монтажа типа аутомата
("дипломата") GEZE ТS 2000VВ за затварање врата. Аутомат се монтира на
крило које се отвара (једнокрилна или двокрилна врата). Ценом обухватити и
демонтажу постојећег аутомата за затварање са записничком предајом
Инвеститору.
a) Обрачун по комаду-комплет.
Ком
26. Аутомат за затварање врата. Набавка, испорука и монтажа специјалног типа
аутомата ("дипломата") GEZE ТS 4000VВ за затварање врата. Аутомат се
монтира на крило које се отвара (једнокрилна или двокрилна врата). Ценом
обухватити и демонтажу постојећег аутомата за затварање са записничком
предајом Инвеститору.
Обрачун по комаду-комплет.

Ком
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1.00

1.00

______________

27. Ручка за затварање прозора од алуминијумских профила, у систему
SCHUECO FW 50+ око вертикалне и доње хоризонталне осе. Набавка,
испорука и монтажа ручке за затварање прозора око вертикалне и доње
хоризонталне осе (једнокрилни или двокрилни прозори), а на основу
каталошких узорака произвођача система. Ценом обухватити и демонтажу
постојеће ручке за затварање прозора са записничком предајом Инвеститору.
Обрачун по комаду-комплет.

Ком

1.00

28. Ручка (квака) за затварање балконских врата од алуминијумских профила,
у систему SCHUECO ADS 65. Набавка, испорука и монтажа ручке-кваке за
затварање балконских врата око вертикалне осе (једнокрилна или двокрилна
врата), а на основу каталошких узорака произвођача система. Ценом
обухватити и демонтажу постојеће ручке-кваке за затварање врата са
записничком предајом Инвеститору.
Обрачун по комаду-комплет.

Ком

1.00

29. Двослојни опал лексан са поставком завршних ивица. Ценом обухватити
набавку, сечење и монтажу.
Обрачун по m², све комплет.
a) лексан дебљине d=10 mm

m²

1.00

m²

1.00

30. Плексиглас. Ценом обухватити набавку, сечење и монтажу по шаблону или
слично, са обореним или обрађеним ивицама.
Обрачун по m², све комплет.
a) безбојан или у боји (бела, сива или сл) дебљине d=3 до 5 mm
УКУПНО (IV) :
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V

РАЗНИ РАДОВИ

31. Демонтажа и поновна монтажа хоризонталних брисолеја - фикснe
aлуминиjумскe лaмeлe зa зaштиту oд сунцa. У стaклeнoм плaшту нa чeличнoj
пoдкoнструкциjи у рaнгу систeмa "SHUCO Aufsatzkonstruktion
FW 50+"
демонтирати постојећe хоризонталне брисолеје - фикснe aлуминиjумскe
лaмeлe зa зaштиту oд сунцa, виднo зaкривљeнe, димeнзиja 150mm, eлoксирaнe
у прирoднoj бojи мeтaлa, са одлагањем на место где одреди Инвеститор, ради
поновне монтаже. Хоризонтални брисолеји су монтирани у фиксном положају
нa бoчнe нoсaчe кojи сe причвршћуjу нa пунe фaсaднe зидoвe. У цену урачунати
демонтажу и поновну монтажу брисолеја са уградњом недостајућег окова,
поправком постојећег и апасовањем.
Обрачун по m², све комплет.

m²

2.00

32. Демонтажа и поновна монтажа система заштите од сунца-спољне
алуминијумске жалузине типа Warema, која је постављена се на готову
фасаду. Ламеле жалузине су алуминијумске, ширине око 80mm. Вођење
ламела је бочним вођицама, причвршћеним на фасадне вертикале системским
носачима. Вођице се причвршћују и за алуминијумску маску која покрива
механизам. У цену урачунати демонтажу и поновну монтажу жалузина са
уградњом недостајућег окова, поправком постојећег и апасовањем.
Обрачун по m², све комплет.

m²

2.00

33. Демонтажа и поновна монтажа застора за заштиту од сунца- "Sistem Uni
80". Пажљива демонтажа и поновна монтажа, дела постојећег система заштите
од сунца-"Sistem Uni 80", у куполи торња, на прозору са кога се демонтира
оштећено стакло. Саставни елементи "Sistemа Uni 80", су следећи:
алуминијумска касета (за платно) са навојном цеви минимално Ø43mm, са
везом платна и цеви преко кедера (гумирана пластика) и са водилицама платна
минимално 18×22mm. Начин на који се покреће овај систем заштите од сунца"Sistem Uni 80", је кобиновани: на електропогон са даљинским управљањем
(могућност групног управљања), а у случају нестанка струје покреће се помоћу
курбле. У цену урачунати све елементе неопходне за монтажау и демонтажу
овог система заштите од сунца и урачунати монтажу, као и употребу
одговарајућег прибора-алата.
Обрачун по комаду (ролетни), све комплет.

Ком
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2.00

34. Демонтажа и поновна монтажа застора за заштиту од сунца типа "SOLFIS".
Пажљиво демонтирати постојећи унутрашњи застор у роло систему типа
"SOLFIS", без вођица, на конзоли са механизмом за покретање-ланчић, на
прозору са кога се демонтира оштећено стакло, са одлагањем на место где
одреди Инвеститор, ради поновне монтаже. У цену урачунати демонтажу и
поновну монтажу са подешавањем механизма унутрашњег застора.
Обрачун по комаду, све комплет.

Ком

2.00

35. Привремена заштита отвора. Заштитити отворе на фасади након демонтаже
оштећеног стакло-пакета од утицаја ветра и продора воде у унутрашњост
просторије најлоном на дрвеној подконструкцији, до уградње новог.
Обрачун по m², укупне површине отвора, а у цену улази сав наведени рад и
материјал.
m²
36. Рад на висини. Ангажовање и употреба дизалице или монтажа скеле, за рад
на висини, приликом демонтаже и монтаже термоизолационог стакла-"стене", у
куполи торња и на фасадним зид-завесама.
Обрачун паушално.
Паушално
37. Постављање самолепљиве фолије. Набавка, испорука и постављање
самолепљиве фолије за стакло (изглед пескираног стакла) у одређеном
растеру по избору Инвеститора, која се поставља на стаклене делове у
прегради.
Обрачун по m², укупне површине стакла, а у цену улази сав наведени рад и
материјал.
m²

4.00

1.00

2.00
УКУПНО (V) :
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______________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - ЦРНА ГОРА

I

РАВНО СТАКЛО

II

СПЕЦИЈАЛНО СТАКЛО

III

ОСТАЛИ СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

IV

ОКОВ И ПРИБОР

V

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО (без ПДВ у РС):

Место и датум:

Понуђач (печат и потпис):

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ у Републици Србији, за сваку тражену ставку јавне набавке. У ову цену урачунати свe трошковe
неопходним за извршење предметне набавке, укључујући и порез на додату вредност који се обрачунава и плаћа у Црној Гори у складу са Законом о порезу на
додату вриједност Црне Горе;
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ у Републици Србији за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ у РС
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ у Републици Србији.
- У табели рекапитулације радова уписати укупне износе без ПДВ у РС за све тражене ставе. На крају сабрати све износа и тај добијени укупан износ се уписује
у Образац понуде – Образац V-1-2.
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне
цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.
- Предметна набавка је изузета од обрачуна и плаћања ПДВ у Републици Србији у складу са чл.12 ст.6 тач.1) Законом о порезу на додату вредност
Републике Србије.
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Образац V-3-1




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (1)


ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији




















У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), 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.

































Место и датум:







































Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-3-2




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (2)


ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори




















У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), 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.

































Место и датум:







































Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-4-1


































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (1)


ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији












У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач












(назив, седиште и матични број понуђача)




даје:

























ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.











































Место и датум:




























Понуђач: Печат и потпис


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. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац V-4-2


































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (2)


ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори












У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач












(назив, седиште и матични број понуђача)




даје:

























ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.











































Место и датум:




























Понуђач: Печат и потпис


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. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац V-5-1














































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ (1)
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији














На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач:



















(назив, седиште и матични број понуђача)





































даје:





























ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.































Место и датум:
















































Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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Понуђач: Печат и потпис
























































Образац V-5-2














































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ (2)
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори














На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач:



















(назив, седиште и матични број понуђача)





































даје:





























ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.































Место и датум:
















































Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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Понуђач: Печат и потпис















































Образац V-5а-1




































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ (1)


ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), подизвођач:



















(назив, седиште и матични број подизвођача)



















даје:








































































ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.





















































Место и датум:




















Подизвођач: Печат и потпис










































Напомена:
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и
достави за сваког подизвођача

Страна 64 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19










































Образац V-5а-2




































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ (2)


ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), подизвођач:



















(назив, седиште и матични број подизвођача)



















даје:








































































ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 30/Р/19 - Стаклорезачки радови, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.





















































Место и датум:




















Подизвођач: Печат и потпис










































Напомена:
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и
достави за сваког подизвођача

Страна 65 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19































Образац V-6-1








ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11 (1)






ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији




























даје:






































































ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ






































































































































Место и датум:
















































- да порески орган у држави у којој имам седиште не
издаје потврде да је правно лице измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине И
- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој
имам седиште

3





- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам
седиште не издаје потврде да правно лице и његов
законски заступник није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита ни кривично дело преваре И
- да ни понуђач као правно лице ни моји законски
заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита ни
кривично дело преваре

2







- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о
регистрацији правних лица И
- да сам регистрован код надлежног органа у држави у
којој се налази моје седиште

1




Обележити

УСЛОВ


12

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:














У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач/подизвођач:________________________________ (навести
назив
понуђача/подизвођача)
матични
број
__________________________
из
_________________________ (назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)






Понуђач: Печат и потпис
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 Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју
понуђач подноси изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВA КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA из Поглавља
III ове конкурсне документације. Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и
оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
12
Изјаву оверава судски или управни орган, јавни бележник или други надлежни орган државе на чијој територији
понуђач има седиште

Страна 66 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19































Образац V-6-2








ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11 (2)






ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори




























даје:






































































ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ




































































































2

- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам
седиште не издаје потврде да правно лице и његов
законски заступник није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита ни кривично дело преваре И
- да ни понуђач као правно лице ни моји законски
заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита ни
кривично дело преваре

3

- да порески орган у држави у којој имам седиште не
издаје потврде да је правно лице измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине И
- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој
имам седиште















































































Место и датум:




- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о
регистрацији правних лица И
- да сам регистрован код надлежног органа у држави у
којој се налази моје седиште









одго



1




Обележити

УСЛОВ


12

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:














У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач/подизвођач:________________________________ (навести
назив
понуђача/подизвођача)
матични
број
__________________________
из
_________________________ (назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)






Понуђач: Печат и потпис
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 Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју
понуђач подноси изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВA КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA из Поглавља
III ове конкурсне документације. Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и
оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
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Образац V-7-1
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА1 (1)
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:______________________________________________________
СЕДИШТЕ:______________________________________________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:______________________________________________________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2)
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
Овим потврђујемо да је извођач радова ____________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
из______________________________________________________________________________
успешто и у уговореном року извео предметне стаклорезачке радове на објекту:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________(навести опис радова, назив и адресу објекта )
Датум / период извођења радова: __________________________2
Цена (фактурисана вредност)
_______________________ РСД.

наведених

изведених

радова

из

потврде

износи

Потвда се издаје на захтев понуђача за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице претходног купца



1

Попунити сва осенчена поља, као и све податке купца/наручиоца. По потреби, образац умножити у више
примерака и попунити за сваког купца/наручиоца. Потврду оверава печатом и потписом овлашћено лице
претходног купца/наручиоца.
2
Узима се у обзир само период 19.03. 2016. године – 19.03. 2019. године

Страна 68 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19



Образац V-7-2
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА3 (2)
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:______________________________________________________
СЕДИШТЕ:______________________________________________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:______________________________________________________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2)
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
Овим потврђујемо да је извођач радова ____________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
из______________________________________________________________________________
успешто и у уговореном року извео предметне стаклорезачке радове на објекту:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________(навести опис радова, назив и адресу објекта )
Датум / период извођења радова: __________________________4
Цена (фактурисана вредност) наведених изведених радова из потврде износи
_______________________ ЕУР / РСД.
Потвда се издаје на захтев понуђача за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице претходног купца

3

Попунити сва осенчена поља, као и све податке купца/наручиоца. По потреби, образац умножити у више
примерака и попунити за сваког купца/наручиоца. Потврду оверава печатом и потписом овлашћено лице
претходног купца/наручиоца.
4
Узима се у обзир само период 19.03. 2016. године – 19.03. 2019. године

Страна 69 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19

Образац V-8-1
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНСТИ (1)
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (3) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:
(назив, седиште и матични број понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам власник односно да
располажем путем најма или лизинга следећом опремом неопходном за реализацију
предметног уговора, у потпуном радном стању, и то:
- ауто-дизалицу (у исправном стрању) носивости мин. 250 kg на висину oд мин.20m
или скелу са корисним оптерећењем мин. 250 kg, висинe мин. 20m потребну за
реализацију предметне јавне набавке
Изјава се издаје ради учешћа у отвореном поступку за набавку 30/Р/19 - Стаклорезачки
радови за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у друге
сврхе се не може користити.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-8-2
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНСТИ (2)
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (3) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:
(назив, седиште и матични број понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам власник односно да
располажем путем најма или лизинга следећом опремом неопходном за реализацију
предметног уговора, у потпуном радном стању, и то:
- ауто-дизалицу (у исправном стрању) носивости мин. 250 kg на висину oд мин.20m
или скелу са корисним оптерећењем мин. 250 kg, висинe мин. 20m потребну за
реализацију предметне јавне набавке
Изјава се издаје ради учешћа у отвореном поступку за набавку 30/Р/19 - Стаклорезачки
радови за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у друге
сврхе се не може користити.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Страна 71 од 100 конкурсне документације за ЈН 30/Р/19




















































Образац V-9-1






ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (1)




































ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији














У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (4) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:























(назив, седиште и матични број понуђача)































даје:





































ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да у тренутку подношења
понуде има ангажоване по основу уговора о раду или уговора о делу или уговора о
привременим и повременим пословима, следећe запослене који ће бити одговорни за
извршење предметног уговора о јавној набавци:







Име и презиме инжењера

Број лиценце


1. ___________________________________________

_____________





Име и презиме радника






























































2. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини





3. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини





4. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини
























Изјава се издаје ради учешћа у отвореном поступку за набавку 30/Р/19 - Стаклорезачки
радови за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у друге
сврхе се не може користити.




Место и датум:

























Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-9-2






ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (2)




































ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори














У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (4) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:























(назив, седиште и матични број понуђача)









даје:





















































































































Име и презиме инжењера







ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да у тренутку подношења
понуде има ангажоване по основу уговора о раду или уговора о делу или уговора о
привременим и повременим пословима, следећe запослене који ће бити одговорни за
извршење предметног уговора о јавној набавци:







Број лиценце


1. ___________________________________________

_____________





Име и презиме радника





2. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини





3. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини





4. __________________________________, квалификовани радник обучен за рад на висини
























Изјава се издаје ради учешћа у отвореном поступку за набавку 30/Р/19 - Стаклорезачки
радови за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у друге
сврхе се не може користити.


Место и датум:





























































Понуђач: Печат и потпис
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VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
Напомена: Овај Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће
бити закључен са изабраним понуђачем.
Достављени модел, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела оквирног споразума. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о закључењу оквирног споразума _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Наручилац)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
овлашћено за потписивање оквирног споразума)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)




закључили су,
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.30/Р/19 - Стаклорезачки радови
ПАРТИЈА 1 - Стаклорезачки радови у Србији
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке Стаклорезачки радови, по
партијама – ЈН 30/Р/19, са циљем закључивања оквирног споразума са једним (1) извођачем
на период од две године;
- да је предмет јавне набавке обликован у 2 партијe и то: Партија 1 – Стаклорезачки радови
у Србији, Партија 2 – Стаклорезачки радови у Црној Гори;
- да је Извођач доставио Понуду бр_______ од _______ за Партију 1, која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ______ од ________,
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум;
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о
јавној набавци и
- да обавеза настаје издавањем појединачних наруџбеница на основу овог оквирног
споразума.
У случају да Извођач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Извођач ће извршење уговора на следећим пословима: ____________________________
___________поверити подизвођачу/подизвођачима, и то:_______________________________.
- Извођач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на који се
спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или подуговарачима које
ангажује Извршилац у вези са спровођењем уговора.
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У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _______________________________________________________
који заступа групу понуђача у предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача обавезали међусобно и према Наручиоцу,
чини саставни део Понуде и овог уговора.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница за
извођење стаклорезачких радова у Србији, у складу са условима из конкурсне документације
за јавну набавку Стаклорезачки радови, по партијама – ЈН 30/Р/19 - Партија 1 –
Стаклорезачки радови у Србији, Понудом, одредбама овог оквирног споразума и стварним
потребама Наручиоца.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА је Прилог 1 овог оквирног споразума и
чини његов саставни део.
Образац структуре цене - Образац V-2 – Предмер радова (у даљем тексту: Образац структуре
цене) у коме су дефинисане јединичне цене радова, дат је у оквиру Понуде која чини саставни
део овог оквирног споразума. Обим и количина радова наведени у Обрасцу структуре цене су
дати оквирно, а стваран обим и количина ће бити дефинисани у појединачним
наруџбеницама.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
Наручиоца и Извођача и важи до момента када вредност изведених радова по издатим
појединачним наруџбеницама достигне укупну вредност оквирног споразума из члана 3. став
1. оквирног споразума, о чему ће Наручилац обавестити Извођача писаним путем, а најкасније
до периода од две године од датума ступања оквирног споразума на снагу.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више појединачних
наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Члан 3.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ______________ РСД без ПДВ који се
обрачунава у Републици Србији (попуњава Наручилац).
Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији.
Изведени радови ће се наплаћивати по јединичним ценама из Обрасца структуре цене из
Понуде.
Јединичне цене из Обрасца структуре цене из Понуде су фиксне, не могу се мењати у
периоду важења оквирног споразума и обухватају све трошкове неопходне за реализацију
предметне јавне набавке.
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће издати појединачну наруџбеницу Извођачу на основу јединичних цена
из његове понуде достављене у отвореном поступку јавне набавке 30/Р/19.
Наруџбеница ће бити достављена Извођачу електронским путем на следећу е-mail адресу:
_____________________________________ (попуњава Понуђач) у року од 3 дана од датума
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њеног издавања, као и путем редовне поште на поштанску адресу _______________________
_______________________________________ (попуњава Понуђач) у року од 10 дана од њеног
датума издавања.
Појединачне наруџбенице се издају у свему под условима из овог оквирног споразума у
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рока извођења радова и
гарантног рока. Локације Наручиоца на којима ће се изводити радови, као и обим и количина
радова из Обрасца структуре цене из Понуде су оквирне и биће прецизно дефинисане кроз
појединачно издате наруџбенице.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање ће се вршити након изведених радова на основу појединачно издатих наруџбеница
(по ценама наведеним у Обрасцу структуре цене), у року од _____ (уписати податак из
обрасца понуде) дана од датума пријема исправне фактуре и обострано потписаног
Записника о примопредаји изведених радова.
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
Рок за извођење радова и тачне локације наручиоца ће бити дефинисани у свакој појединачно
издатој наруџбеници, а на основу потреба Наручиоца. Рок за извођење радова рачунаће се
од датума увођења Извођача у посао за појединачну локацију, при чему он не може бити
дужи од 45 калeндарских дана од датумa увођења у посао. Под датумом увођења у посао
подразумева се датум обостраног потписивања Записника о увођењу у посао, а под даном
завршетка свих уговорених обавеза подразумева се датум обостраног потписивања
Записника о примопредаји изведених радова.
Извођач има право на продужење рока за извођење радова због наступања ванредних
догађаја који се нису могли предвидети у време издавања наруџбенице (природни догађаји земљотрес, поплава итд., мере државих органа) и неиспуњавања или делимичног испуњења
обавеза од стране Наручиоца.
Ивођач је дужан да писмено обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење
радова, о мерама које предузима за заштиту изведених радова и о настављању радова по
престанку сметњи насталих наступањем ванредних околности, односно догађаја.
Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова због промењених околности
које су наступиле по истеку рока за извођење радова.
Локацијe на којима ће се изводити радови по овом оквирном споразуму су: Пословна зграда
SMATSA доо Београд, Центар контроле летења Београд, SMATSA Training Center Технички
центар контроле летења Београд, Аеродромска контрола летења Београд, Објекти за
земаљске радио навигационе системе (ЗРНС) у саставу а/д Београд, Радарска станица
Ковиона, Радарска станица Кошевац, Аеродромска контрола летења Батајница, Метео
станица Батајница, Објекти за ЗРНС у саставу а/д Батајница, Аеродромска контрола летења
Вршац, Објекти у саставу летачке академије (SAA) Вршац, Објекти за ЗРНС у саставу а/д
Вршац, Аеродромска контрола летења Краљево, Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Морава“,
Аеродромска контрола летења Ниш, Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Константин Велики“,
Аеродромска контрола летења Поникве, и Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Поникве“.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Гарантни рок за квалитет изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме је
24 месеца од датума обостраног потписивања Записника о примопредаји изведених радова.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом
трошку све грешке које се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених
материјала и опреме, као и оштећења проузрокована овим недостацима. Извођач радова је
дужан да у гарнатном року отклони све недостатке на извршеним радовима у року од 15
календарских дана од пријема писаног позива Наручиоца.
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Уколико извођач радова не поступи у складу са писаним позивом наручиоца, Наручилац је
овлашћен да за отклањање грешака ангажује друго лице о трошку Извођача, наплатом из
средства финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза.
ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 8.
Извођач је дужан да одмах по завршетку радова који су предмет сваке појединачне
наруџбенице позове Наручиоца да прими радове.
Уколико Наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова утврди недостатке
Извођач је дужан да их отклони у примерном року који одреди Наручилац.
У случају да изведени радови имају такав недостатак који га чини неупотребљивим, или су
радови обављени супротно условима из оквирног споразума и појединачне наруџбенице,
Наручилац може тражити и накнаду штете.
Примопредаја ће бити констатована у обострано потписаном Записнику о примопредаји
изведених радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Извођач се обавезују да најкасније у року од 15 дана од дана закључења овог оквирног
споразума, преда Наручиоцу једну:
- бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења и којом се
гарантује уредно испуњење свих својих обавеза по оквирном споразуму, односно уредно
извршење посла по појединачним наруџбеницама и евентуално плаћање уговорне казне,
оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање, регистровану у Регистру
меница Народне банке Србије са роком важења 30 дана дужим од истека рока важности
оквирног споразума (од две године од датума ступања на снагу);
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% укупне вредности оквирног споразума
без ПДВ-а у РС, без сагласности добављача може поднети на наплату у случају
неизвршења обавеза из закљученог оквирног споразума, односно неизвршења обавеза из
појединачних наруџбеница и евентуално плаћање уговорне казне;
- захтев за регистрацију менице, оверен од пословне банке изабраног понуђача,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан потпису у
картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима
и на начин предвиђен оквирним споразумом или појединачним наруџбеницама.
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА, МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 11.
Извођач је дужан да Наручиоцу, у року од 15 календарских дана, од датума издавања сваке
појединачне наруџбенице, достави:


Полису осигурања објекта у изградњи од уобичајених ризика и осигурања према
Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:
 обухватити осигурање радова, материјала и опреме од свих ризика до њихове
пуне вредности;
 гласити на предмет уговора - објекат у изградњи;
 гласити на износ осигуране суме (укупна уговорена вредност радова без ПДВ у
Републици Србији) и
 обухватити период од дана увођења извођача у посао до истека гарантног
периода од 2 године;
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Наручилац мора бити означен на полиси као осигураник.

Полису осигурања од професионалне одговорности – за штету коју може
причинити Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:
 гласити на минимални износ осигуране суме из подзаконског акта - правилника
којим се уређују услови осигурања од професионалне одговорности
 гласити на конкретан објекат који је предмет уговарања;
 обухватити период од дана увођења Извршиоца у посао до истека гарантног
периода од 2 године.
 Наручилац мора бити на полиси означен као треће лице.

Уколико се рок за пружање услуга продужи, Извођач је дужан да пре истека уговореног рока
достави полису осигурања са новим периодом осигурања, под истим условима као и
приликом закључења уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
- одреди лица која ће увести Извођача у посао у року од 15 радних дана од дана пријема
Наруџбенице од стране Извођача и која ће потписати Записник о увођењу у посао;
- обезбеди приступ локацији као и приступ свим осталим местима која су по природи
ствари потребна за правилно извршење овог уговора;
- обезбеди стручни надзор над извођењем радова који је овлашћен да предузима радње
у складу са важећом регулативом и овлашћењима Наручиоца;
- прими изведене радове и након усаглашавања са Извођачем потпише исправну
Фактуру, као и Записник о примопредаји изведених радова;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду, у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду;
- плати изведене радове у складу са чланом 5. Оквирног споразума.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 12.
Извођач се обавезује да:
- изведе захтеване предметне радове, у свему према Понуди, и осталим документима из
конкурсне документације;
- радове изводи квалитетно и сагласно законима, техничким правилима, нормативима и
правилима струке;
- обавља радове уз координацију са Наручиоцем, комуницира и сарађује са овлашћеним
представницима Наручиоца;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду, у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду;
- достави копије важеће полисе осигурања из члана 10. Оквирног споразума у року од 10
дана од датума пријема појединачне наруџбенице;
- поступа са пажњом доброг привредника и у току извођења радова, предузима све мере
за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на објектима и околине,и
придржава се прописа о заштити на раду и прописа о заштити од пожара;
- достави Наручиоцу на сагласност списак свих ангажованих лица и механизације пре
почетка радова;
- извођење радова на висини врше само радници који су обучени за рад на висини
(образац 6) и имају важећи извештај медицине рада о лекарском прегледу да су
способни за рад на висини, а копије лекарских прегледа ће доставити Наручиоцу;
- за време извођења радова користити сигурносне појасеве или алпинистичку опрему за
рад на висини;
- сигурносни појасеви или алпинистичка опрема мора бити исправна тј. да Наручиоцу
доставе извештаје (налазе) од овлашћене установе о исправности;
- сви радници који користе сигурносне појасеве за рад на висини треба да буду обучени
за правилно руковање и употребу наведених појасева или алпинистичке опреме о чему
ће Наручиоцу доставити доказ о обучености;
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уколико дође до повреда лица (Извођача, Наручиоца или трећих лица) или оштећења
његових ствари и објекта изврши адекватну надокнаду;
достави документацију о монтажној скели (ако је користи);
достави доказ о обучености радника да су стручни за монтажу, употребу и демонтажу
монтажне скеле;
достави доказ о исправности дизалице (ако је користи), тј. преглед и документацију за
све делове сходно важећем пропису из ове области;
лекарски преглед и образац 6 за дизаличара, као и решење о његовом постављењу за
дизаличара;
редовно и ажурно води све потребне књиге и документацију о грађењу: грађевинску
књигу и грађевински дневник;
одреди лице које ће бити одговорни руководилац радова у складу са законским
прописима, а које ће бити стално на објекту у току извођења предметних радова;
на предметним радовима ангажује искључиво квалификовану радну снагу, која ће из
безбедносних разлога, подлегати провери надлежних служби Наручиоца који ће давати
сагласност за улазак радника у објекат;
благовремено обавести, у писаној форми, Наручиоца о чињеницама чије је наступање
од утицаја на извршење овог оквирног споразума, односно појединачне наруџбенице,
као што су сметње у испуњењу обавеза извођача, промене околности и сл.;
достави Наручиоцу доказе о квалитету употребљеног материјала, опреме и изведених
радова и да Наручиоцу омогући контролу;
- за потребе извођења радова, о свом трошку, од надлежних органа (МУП Србије,
Станица граничне полиције „Београд“ на Аеродрому „Никола Тесла“ и МУП Србије,
Станица граничне полиције „Ниш“ на Аеродрому „Константин Велики“ Ниш), прибави
неопходне дозволе за кретање и задржавање у рестриктивним зонама на комплексу
Аеродрома „Никола Тесла“ Београд и Аеродрома „Константин Велики“ Ниш и то за
раднике који ће обављати посао, као и за возила и механизацију која ће се том
приликом користити;
преда Наручиоцу технички и функционално исправан објекат;
са локација на којима се изводе радови, редовно уклања остатке материјала и
нечистоћу, простор извођења радова одржава чистим, а након завршетка посла,
повуче своје раднике, уклони сав преостали шут, материјал и опрему и алат, и простор
у коме је извршио радове очисти и доведе у функционално стање.
изврши предају радова и потпише Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач ће искључиво бити одговоран за начин на који се спроводи оквирни споразум,
односно појединачне издате наруџбенице. Свим
запосленим, представницима,
подуговарачима или подизвођачима које ангажује Извођач у вези реализације предметне
набавке, руководиће Извођач.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у предвиђеном року,
Наручилац има право да наложи Извођачу да предузме потребне мере којима се обезбеђује
усклађивање извођења радова са уговореним роком.
У случају да Извођач не поступи по налогу из претходног става и дође до прекорачења рока
за извођење радова, Извођач се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан
закашњења у висини од 0,1%, а највише до 10% укупне цене радова из појединачно издате
наруџбенице.
Плаћање уговорне казне неће ослободити Извођача од његових обавеза да изврши радове
нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по оквирном споразуму.
ИЗМЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 14.
Извођач има право на продужење рока из члана 6. став 1. оквирног споразума у следећим
случајевима:
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1. када Наручилац закасни у испуњењу својих обавеза за онолико колико су трајале
сметње настале доцњом Наручиоца;
2. због наступања ванредних догађаја у складу са чланом 6. став 2. Оквирног споразума.
Извођач се обавезује да одмах обавести Наручиоца писаним путем о свим околностима и
догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова. У случају наступања
околности или догађаја, због којих се продужавају уговорени рокови, Извођач је дужан да
достави писани захтев за продужење рока, уз сагласност надзорног органа, у року од два дана
од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока из члана 6. став 1.
Оквирног споразума.
Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова по истеку рока из члана 6.
Оквиног споразума.
Измене ће бити на снази само уколико су у форми анекса и уколико су потписане од стране
овлашћених представника обе уговорне стране.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона о
облигационим односима, као и други позитивни прописи у овој области.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у
Београду.
Овај оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
печат и потпис овлашћеног лица

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

Име и презиме лица овлашћеног за
потписивање уговора
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VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
Напомена: Овај Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће
бити закључен са изабраним понуђачем.
Достављени модел, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела оквирног споразума. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о закључењу оквирног споразума _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Наручилац)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
овлашћено за потписивање оквирног споразума)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)




закључили су,
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.30/Р/19 - Стаклорезачки радови
ПАРТИЈА 2 - Стаклорезачки радови у Црној Гори
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке Стаклорезачки радови, по
партијама – ЈН 30/Р/19, са циљем закључивања оквирног споразума са једним (1) извођачем
на период од две године;
- да је предмет јавне набавке обликован у 2 партијe и то: Партија 1 – Стаклорезачки радови у
Србији, Партија 2 – Стаклорезачки радови у Црној Гори;
- да је Извођач доставио Понуду бр_______ од _______ за Партију 2, која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ______ од ________,
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум;
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о
јавној набавци и
- да обавеза настаје издавањем појединачних наруџбеница на основу овог оквирног
споразума.
У случају да Извођач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Извођач ће извршење уговора на следећим пословима: ____________________________
___________поверити подизвођачу/подизвођачима, и то:_______________________________.
- Извођач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на који се
спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или подуговарачима које
ангажује Извршилац у вези са спровођењем уговора.
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У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _______________________________________________________
који заступа групу понуђача у предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача обавезали међусобно и према Наручиоцу,
чини саставни део Понуде и овог уговора.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница за
извођење стаклорезачких радова у Црној Гори, у складу са условима из конкурсне
документације за јавну набавку Стаклорезачки радови, по партијама – ЈН 30/Р/19 - Партија 2 –
Стаклорезачки радови у Црној Гори, Понудом, одредбама овог оквирног споразума и
стварним потребама Наручиоца.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА је Прилог 1 овог оквирног споразума и
чини његов саставни део.
Образац структуре цене - Образац V-2 – Предмер радова (у даљем тексту: Образац структуре
цене) у коме су дефинисане јединичне цене радова, дат је у оквиру Понуде која чини саставни
део овог оквирног споразума. Обим и количина радова наведени у Обрасцу структуре цене су
дати оквирно, а стваран обим и количина ће бити дефинисани у појединачним
наруџбеницама.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
Наручиоца и Извођача и важи до момента када вредност изведених радова по издатим
појединачним наруџбеницама достигне укупну вредност оквирног споразума из члана 3. став
1. оквирног споразума, о чему ће Наручилац обавестити Извођача писаним путем, а најкасније
до периода од две године од датума ступања оквирног споразума на снагу.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више појединачних
наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Члан 3.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ________________ РСД без ПДВ који се
обрачунава у Републици Србији (попуњава Наручилац).
Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији.
Изведени радови ће се наплаћивати по јединичним ценама из Обрасца структуре цене из
Понуде.
Јединичне цене су исказане у Понуди у ЕУР или РСД (заокружује Понуђач у складу са
обрасцем понуде). Јединичне цене из Обрасца структуре цене из Понуде су фиксне, не могу
се мењати у периоду важења оквирног споразума и обухватају све трошкове неопходне за
реализацију предметне јавне набавке, укључујући порез на додату вредност који се
обрачунава и плаћа у Црној Гори.
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће издати појединачну наруџбеницу Извођачу на основу јединичних цена
из његове понуде достављене у отвореном поступку јавне набавке 30/Р/19.
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Наруџбеница ће бити достављена Извођачу електронским путем на следећу е-mail адресу:
_____________________________________ (попуњава Понуђач) у року од 3 дана од датума
њеног издавања, као и путем редовне поште на поштанску адресу _______________________
_______________________________________ (попуњава Понуђач) у року од 10 дана од њеног
датума издавања.
Појединачне наруџбенице се издају у свему под условима из овог оквирног споразума у
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рока извођења радова и
гарантног рока. Локације Наручиоца на којима ће се изводити радови, као и обим и количина
радова из Обрасца структуре цене из Понуде су оквирне и биће прецизно дефинисане кроз
појединачно издате наруџбенице.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање ће се вршити након изведених радова на основу појединачно издатих наруџбеница
(по ценама наведеним у Обрасцу структуре цене), у року од _____ (уписати податак из
обрасца понуде) дана од датума пријема исправне фактуре и обострано потписаног
Записника о примопредаји изведених радова.
У случају да домаћи понуђач понуди цене у ЕУР, фактурисање изведених радова се врши у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања
рачуна за извршене услуге (у супротном овај став се брише).
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
Рок за извођење радова и тачне локације наручиоца ће бити дефинисани у свакој појединачно
издатој наруџбеници, а на основу потреба Наручиоца. Рок за извођење радова рачунаће се
од датума увођења Извођача у посао за појединачну локацију, при чему он не може бити
дужи од 45 калeндарских дана од датумa увођења у посао. Под датумом увођења у посао
подразумева се датум обостраног потписивања Записника о увођењу у посао, а под даном
завршетка свих уговорених обавеза подразумева се датум обостраног потписивања
Записника о примопредаји изведених радова.
Извођач има право на продужење рока за извођење радова због наступања ванредних
догађаја који се нису могли предвидети у време издавања наруџбенице (природни догађаји земљотрес, поплава итд., мере државих органа) и неиспуњавања или делимичног испуњења
обавеза од стране Наручиоца.
Ивођач је дужан да писмено обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење
радова, о мерама које предузима за заштиту изведених радова и о настављању радова по
престанку сметњи насталих наступањем ванредних околности, односно догађаја.
Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова због промењених околности
које су наступиле по истеку рока за извођење радова.
Локацијe на којима ће се изводити радови су: Аеродромска контрола летења Подгорица,
Радарска станица „Српска Гора“, Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Голубовци“, Аеродромска
контрола летења Тиват и Објекти за ЗРНС у саставу а/д „Тиват“.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Гарантни рок за квалитет изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме је
24 месеца од датума обостраног потписивања Записника о примопредаји изведених радова.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом
трошку све грешке које се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених
материјала и опреме, као и оштећења проузрокована овим недостацима. Извођач радова је
дужан да у гарнатном року отклони све недостатке на извршеним радовима у року од 15
календарских дана од пријема писаног позива Наручиоца.
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Уколико извођач радова не поступи у складу са писаним позивом наручиоца, Наручилац је
овлашћен да за отклањање грешака ангажује друго лице о трошку Извођача, наплатом из
средства финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза.
ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 8.
Извођач је дужан да одмах по завршетку радова који су предмет сваке појединачне
наруџбенице позове Наручиоца да прими радове.
Уколико Наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова утврди недостатке
Извођач је дужан да их отклони у примерном року који одреди Наручилац.
У случају да изведени радови имају такав недостатак који га чини неупотребљивим, или су
радови обављени супротно условима из оквирног споразума и појединачне наруџбенице,
Наручилац може тражити и накнаду штете.
Примопредаја ће бити констатована у обострано потписаном Записнику о примопредаји
изведених радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Извођач се обавезују да најкасније у року од 15 дана од дана закључења овог оквирног
споразума, преда Наручиоцу једну безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која представља средство финансијског обезбеђења и којима се гарантује уредно испуњење
свих својих обавеза по оквирном споразуму, односно уредно извршење посла по
појединачним наруџбеницама и евентуално плаћање уговорне казне. Банкарска гаранција за
добро извршење посла је платива на први позив, издаје се у висини од 10% од укупне
вредности оквирног споразума без ПДВ који се обрачунава у Републици Србији (за потребе
утврђивања противвредности оквирног споразума у еврима се корисити званични средњи курс
Народне банке Србије важећи на дан ступања оквирног споразума на снагу) и траје 30 дана
дуже од истека рока важности оквирног споразума (од две године од датума ступања на
снагу). Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова из Оквирног споразума.
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА, МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 10.
Извођач је дужан да Наручиоцу, у року од 15 календарских дана, од датума издавања сваке
појединачне наруџбенице, достави:


Полису осигурања објекта у изградњи од уобичајених ризика и осигурања према
Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:
 обухватити осигурање радова, материјала и опреме од свих ризика до њихове
пуне вредности;
 гласити на предмет уговора - објекат у изградњи;
 гласити на износ осигуране суме (укупна уговорена вредност радова без ПДВ у
Републици Србији) и
 обухватити период од дана увођења извођача у посао до истека гарантног
периода од 2 године;
 Наручилац мора бити означен на полиси као осигураник



Полису осигурања од професионалне одговорности – за штету коју може
причинити Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:
 гласити на минимални износ осигуране суме из подзаконског акта - правилника
којим се уређују услови осигурања од професионалне одговорности
 гласити на конкретан објекат који је предмет уговарања;
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обухватити период од дана увођења Извршиоца у посао до истека гарантног
периода од 2 године.
 Наручилац мора бити на полиси означен као треће лице.
Уколико се рок за пружање услуга продужи, Извођач је дужан да пре истека уговореног рока
достави полису осигурања са новим периодом осигурања, под истим условима као и
приликом закључења уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
- одреди лица која ће увести Извођача у посао у року од 15 календарских дана од дана
пријема Наруџбенице од стране Извођача и која ће потписати Записник о увођењу у
посао;
- обезбеди приступ локацији као и приступ свим осталим местима која су по природи
ствари потребна за правилно извршење овог уговора;
- пружи техничку подршку Извођачу приликом прибављања дозвола од МУП-а из чл. 12.
Оквирног споразума, али неће сносити одговорност у случају одбијањем МУП-а да
Извођачу изда или продужи дозволу;
- обезбеди стручни надзор над извођењем радова који је овлашћен да предузима радње
у складу са важећом регулативом и овлашћењима Наручиоца;
- прими изведене радове и након усаглашавања са Извођачем потпише исправну
Фактуру, као и Записник о примопредаји изведених радова;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду, у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду.
- плати изведене радове у складу са чланом 5. Оквирног споразума.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 12.
Извођач се обавезује да:
- изведе захтеване предметне радове, у свему према Понуди, и осталим документима из
конкурсне документације;
- радове изводи квалитетно и сагласно законима, техничким правилима, нормативима и
правилима струке;
- обавља радове уз координацију са Наручиоцем, комуницира и сарађује са овлашћеним
представницима Наручиоца;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду, у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду;
- достави копије важеће полисе осигурања из члана 10. Оквирног споразума у року од 10
дана од датума пријема појединачне наруџбенице;
- поступа са пажњом доброг привредника и у току извођења радова, предузима све мере
за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на објектима и околине,и
придржава се прописа о заштити на раду и прописа о заштити од пожара;
- достави Наручиоцу на сагласност списак свих ангажованих лица и механизације пре
почетка радова;
- извођење радова на висини врше само радници који су обучени за рад на висини
(образац 6) и имају важећи извештај медицине рада о лекарском прегледу да су
способни за рад на висини, а копије лекарских прегледа ће доставити Наручиоцу;
- за време извођења радова користити сигурносне појасеве или алпинистичку опрему за
рад на висини;
- сигурносни појасеви или алпинистичка опрема мора бити исправна тј. да Наручиоцу
доставе извештаје (налазе) од овлашћене установе о исправности;
- сви радници који користе сигурносне појасеве за рад на висини треба да буду обучени
за правилно руковање и употребу наведених појасева или алпинистичке опреме о чему
ће Наручиоцу доставити доказ о обучености;
- уколико дође до повреда лица (Извођача, Наручиоца или трећих лица) или оштећења
његових ствари и објекта изврши адекватну надокнаду;
- достави документацију о монтажној скели (ако је користи);
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достави доказ о обучености радника да су стручни за монтажу, употребу и демонтажу
монтажне скеле;
достави доказ о исправности дизалице (ако је користи), тј. преглед и документацију за
све делове сходно важећем пропису из ове области;
лекарски преглед и образац 6 за дизаличара, као и решење о његовом постављењу за
дизаличара;
редовно и ажурно води све потребне књиге и документацију о грађењу: грађевинску
књигу и грађевински дневник;
одреди лице које ће бити одговорни руководилац радова у складу са законским
прописима, а које ће бити стално на објекту у току извођења предметних радова;
на предметним радовима ангажује искључиво квалификовану радну снагу, која ће из
безбедносних разлога, подлегати провери надлежних служби Наручиоца који ће давати
сагласност за улазак радника у објекат;
благовремено обавести, у писаној форми, Наручиоца о чињеницама чије је наступање
од утицаја на извршење овог оквирног споразума, односно појединачне наруџбенице,
као што су сметње у испуњењу обавеза извођача, промене околности и сл.;
достави Наручиоцу доказе о квалитету употребљеног материјала, опреме и изведених
радова и да Наручиоцу омогући контролу;
за потребе извођења радова, о свом трошку, од надлежних органа Црне Горе, прибави
неопходне дозволе за кретање и задржавање у рестриктивним зонама на комплексу
Аеродрома „Голубовци“ у Подгорица и Аеродрома „Тиват“ у Тивту, и то за раднике који
ће обављати посао, као и за возила и механизацију која ће се том приликом користити;
преда Наручиоцу технички и функционално исправан објекат;
са локација на којима се изводе радови, редовно уклања остатке материјала и
нечистоћу, простор извођења радова одржава чистим, а након завршетка посла,
повуче своје раднике, уклони сав преостали шут, материјал и опрему и алат, и простор
у коме је извршио радове очисти и доведе у функционално стање.
изврши предају радова и потпишеи Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач ће искључиво бити одговоран за начин на који се спроводи оквирни споразум,
односно појединачне издате наруџбенице. Свим
запосленим, представницима,
подуговарачима или подизвођачима које ангажује Извођач у вези реализације предметне
набавке, руководиће Извођач.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у предвиђеном року,
Наручилац има право да наложи Извођачу да предузме потребне мере којима се обезбеђује
усклађивање извођења радова са уговореним роком.
У случају да Извођач не поступи по налогу из претходног става и дође до прекорачења рока
за извођење радова, Извођач се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан
закашњења у висини од 0,1%, а највише до 10% укупне цене радова из појединачно издате
наруџбенице.
Плаћање уговорне казне неће ослободити Извођача од његових обавеза да изврши радове
нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по оквирном споразуму.
ИЗМЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 14.
Извођач има право на продужење рока из члана 6. став 1. оквирног споразума у следећим
случајевима:
1. када Наручилац закасни у испуњењу својих обавеза за онолико колико су трајале
сметње настале доцњом Наручиоца;
2. због наступања ванредних догађаја у складу са чланом 6. став 2. Оквирног споразума.
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Извођач се обавезује да одмах обавести Наручиоца писаним путем о свим околностима и
догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова. У случају наступања
околности или догађаја, због којих се продужавају уговорени рокови, Извођач је дужан да
достави писани захтев за продужење рока, уз сагласност надзорног органа, у року од два дана
од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока из члана 6. став 1.
Оквирног споразума.
Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова по истеку рока из члана 6.
Оквиног споразума.
Измене наруџбенице ће бити на снази само уколико су у форми анекса и уколико су
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона о
облигационим односима, као и други позитивни прописи у овој области.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у
Београду.
Овај оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
печат и потпис овлашћеног лица

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

Име и презиме лица овлашћеног за
потписивање уговора
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Образац VII-1
МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Партија 1 – Стаклорезачки радови у Србији
_____________________(пословно име и седиште Извођача)
ПИБ:_______________________
Матични број:________________
Број рачуна:_________________
На основу Oквирног споразума број ________________од ___.___._______. године,
закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке Стаклорезачки радови, по
партијама, а за партију ___________, број ЈН 30/Р/19, и ваше понуде бр. NAB.00 - ---/--- од --.-.----. године, која чини саставни део ове наруџбенице, директор SMATSA доо Београд издаје
НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ_________
под следећим условима:
Р.бр.

ОПИС РАДОВА

Јед.
Једин. цена у Једин. цена у Укупно у
Укупно у
Кол.
мере
РСД без пдв РСД са пдв РСД без пдв РСД са пдв

1.
2.

УКУПНО

Рок извођења радова:__________________
Начин и рок плаћања:
Гаранти рок:
Остали услови: У складу са Оквирним споразумом.
ДИРЕКТОР
SMATSA доо Београд
(Печат и потпис)

Модел наруџбенице мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом, чиме понуђач потврђује да је сагласан са свим елементима и
одредбама Модела који ће му бити издаван у току трајања оквирног споразума.
Место и датум:

Понуђач / подизвођач: Печат и потпис
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Образац VII-2
МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
Партија 2 – Стаклорезачки радови у Црној Гори
_____________________(пословно име и седиште Извођача)
ПИБ:_______________________
Матични број:________________
Број рачуна:_________________
На основу Oквирног споразума број ________________од ___.___._______. године,
закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке Стаклорезачки радови, по
партијама, а за партију ___________, број ЈН 30/Р/19, и ваше понуде бр. NAB.00 - ---/--- од --.-.----. године, која чини саставни део ове наруџбенице, директор SMATSA доо Београд издаје
НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ_________
под следећим условима:
Р.бр.

ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена у
РСДилиЕУР

Укупна цена у
РСДилиЕУР

1.
2.

УКУПНО

Рок извођења радова:__________________
Начин и рок плаћања:
Гаранти рок:
Остали услови: У складу са Оквирним споразумом.
ДИРЕКТОР
SMATSA доо Београд
(Печат и потпис)

Модел наруџбенице мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом, чиме понуђач потврђује да је сагласан са свим елементима и
одредбама Модела који ће му бити издаван у току трајања оквирног споразума.
Место и датум:

Понуђач / подизвођач: Печат и потпис
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ






(1)
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.
Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском или
црногорском језику.












(2)
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуге – Стаклорезачки радови, по партијама 30/Р/19- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.04.2019. године до
10,00 часова.
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 наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде и овом конкурсном документацијом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и
евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
Сви обрасци морају бити поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.






ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:
1. Образац V-1 – Образац понуде;
2. Образац V-1а – Образац понуде – Подаци о понуђачу када наступа у групи понуђача доставља се уколико понуду подноси група понуђача;
3. Образац V-1б – Образац понуде - Подаци о подизвођачу – доставља се уколико је
један део извршења предмета уговора поверен подизвођачу;
4. Образац V-2– Образац структуре цене;
5. Образац V-4– Образац изјаве о независној понуди;
6.1. Образац VI – Модел оквирног споразума;
6.2. Образац VIа – Модел уговора;
7. Образац VII – Модел изјаве о обезбеђењу полисe осигурања од професионалне
одговорности
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8. Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке који су наведени у Поглављу III конкурсне документације;
9. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – доставља се уколико понуду подноси група понуђача (Модел
је дат у обрасцу VIII конкурсне документације).







Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том
случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале
понуду и печатом понуђача.
(3)

ПАРТИЈЕ










Предметна јавна набавка је обликована у 2 целине (партије), и то:

























Партија 1. Стаклорезачки радови у Србији - 45441000 Стакларски радови
Партија 2. Стаклорезачки радови у Црној Гори - 45441000 Стакларски радови

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да на обрасцима који су саставни део конкурсне документације наведе на
коју се партију односе. Уколико понуђач доставља понуду за више партија дужан је да
обрасце из понуде копира и достави за сваку партију за коју доставља понуду.
Докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 76. Закона који се односи на захтевани финансијски
капацитет, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за
сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије, до
се остали докази достављају за сваку партију појединачно.


(4)

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА










Понуде са варијантама нису дозвољене.




(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: Контрола летења Србије и
Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република
Србија, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – 30/Р/19 - Стаклорезачки радови - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку– 30/Р/19 - Стаклорезачки радови - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку– 30/Р/19 - Стаклорезачки радови - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – 30/Р/19 - Стаклорезачки радови - НЕ
ОТВАРАТИ”.
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.
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(6)








УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

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
случају да Понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у којој се
појављује биће одбијена.
У Обрасцу понуде (Образац V-1), 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 (Образац V1б) 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 уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат
укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случajу Нaручилaц ће oбaвeстити
oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.
У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца
V-1б и Обрасца V-5a из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки
подизвођач у своје име.
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81.
Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум 15 којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- члану групе понуђача који ће поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу
понуђача пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
- члану групе понуђача који ће потписати оквирни споразум и анексе;
- члану групе понуђача који ће доставити тражена средства обезбеђења и полисе
осигурања;
- члану групе понуђача који ће издати рачун и на чији ће рачун и код које банке бити
извршена сва плаћања и
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење предметне јавне набавке.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III 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 уговора 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 уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је
одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-4 и
Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ











9.1
Начин плаћања
Плаћање ће се вршити након изведених радова на основу појединачно издатих наруџбеница
(по ценама наведеним у Обрасцу структуре цене – Предмер радова), у року који одреди
Понуђачу Обрасцу понуде, а који не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од датума
пријема исправне фактуре и обострано потписаног Записника о примопредаји изведених
радова.
9.2
Рок и место за извођење радова
Рок за извођење радова и тачне локације наручиоца ће бити дефинисани у свакој
појединачно издатој наруџбеници, а на основу потреба Наручиоца. Рок за извођење радова
рачунаће се од датума увођења Извођача у посао за појединачну локацију, при чему он не
може бити дужи од 45 калeндарских дана од датумa увођења у посао. Под датумом увођења
у посао подразумева се датум обостраног потписивања Записника о увођењу у посао, а под
даном завршетка свих уговорених обавеза подразумева се датум обостраног потписивања
Записника о примопредаји изведених радова.
9.3
Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова је 24 месеца, рачунајући од датума потписивања
Записника о примопредаји изведених радова.
9.4
Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде на може мењати понуду.
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ



ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1 - Понуђачи цену изражавају као јединичне и укупну цену у динарима,
без и са порезом на додату вредност у Р. Србији, на основу процењених количина приказаних
у Предмеру радова - Обрасцу структуре цене. Јединичне цене обухватају све трошкове
неопходне за извршење предметне набавке.
ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 2 - Понуђачи цену изражавају као јединичне и укупну цену у динарима
или еврима, на основу процењених количина приказаних у Предмеру радова - Обрасцу
структуре цене. Јединичне цене обухватају све трошкове неопходне за извршење предметне
набавке, укључујући порез на додату вредност који се обрачунава и плаћа у Црној Гори, који
Извођач има обавезу да обрачуна и плати.
Предметна набавка по партији 2 је изузета од обрачуна и плаћања ПДВ у Републици Србији у
складу са чл.12 ст.6 тач.1) Законом о порезу на додату вредност Републике Србије.
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ВАЖИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
Понуђена цена садржи вредност и набавке материјала, израде, монтаже, радне снаге, сав
потребан алат, опрему, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,
чување и одговарајућу заштиту постојећих радова инсталација и уређаја од оштећења
приликом извођења радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске
механизације, гаранције, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења
радова, све таксе, накнаде као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта,
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне
средине, градилишних прикуључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све
дурге тошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и
завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.
Јединичне цена из Обрасца структуре цене су фиксне и не могу да се мењају у току трајања
оквирног споразума односно појединачно закључене наруџбенице. Наручилац је изразио
количине у Обрасцу структуре цене – Образац II на основу процене двогодишњих потреба и
оне представљају оквирне количине, а ставрне количине ће бити дефинисане у појединачним
наруџбеницама.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. - ЗА ПАРТИЈУ 1: Изабрани понуђач са којима буде закључен оквирни споразум је дужан
да у року од 15 дана од датума закључења оквирног споразума наручиоцу достави:
- бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења и којом се
гарантује уредно испуњење свих својих обавеза по оквирном споразуму, односно уредно
извршење посла по појединачним наруџбеницама и евентуално плаћање уговорне казне,
оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање, регистровану у Регистру
меница Народне банке Србије са роком важења 30 дана дужим од истека рока важности
оквирног споразума (од две године од датума ступања на снагу);
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% укупне вредности оквирног споразума
без ПДВ-а у РС, без сагласности добављача може поднети на наплату у случају
неизвршења обавеза из закљученог оквирног споразума, односно неизвршења обавеза из
појединачних наруџбеница и евентуално плаћање уговорне казне;
- захтев за регистрацију менице, оверен од пословне банке изабраног понуђача,
-копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичанпотпису у
картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
11.2. – ЗА ПАРТИЈУ 2: Изабрани понуђач са којима буде закључен оквирни споразумје дужан
да у року од 10 дана од датума закључења оквирног споразума наручиоцу достави
безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, која представља средство
финансијског обезбеђења и којима се гарантује уредно испуњење свих својих обавеза по
оквирном споразуму, односно уредно извршење посла по појединачним наруџбеницама и
евентуално плаћање уговорне казне. Банкарска гаранција за добро извршење посла је
платива на први позив, издаје се у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума
без ПДВ-а у РС (за потребе утврђивања противвредности оквирног споразума у еврима се
корисити званични средњи курс Народне банке Србије важећи на дан ступања оквирног
споразума на снагу) и траје 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума (од две
године од датума ступања на снагу). Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова из Оквирног
споразума.
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ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА










Није примењиво.
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА











Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail:
tender@smatsa.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 16,00 часова.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. Сви захтеви за додатне
информације, појашњења и комуникацију морају бити обележени називом јавне набавке за
коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним информацијама за ЈН 30/Р/19.“
Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs).
Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се
објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.





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 омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.
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КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак
заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се шаље путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у
времену од 08,00 до 16,00 часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног
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времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег
радног дана.
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 (http://portal.ujn.gov.rs)
и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
17.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина 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 и уколико је подносилац захтева у слкаду са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
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 захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац
захтева га није поднео пре исткеа 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.
17.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права
Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе;
7) потпис подносиоца.




17.3 Такса у поступку заштите права
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156.Закона на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца
пре отварања понуда.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о
обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до
доношења одлуке или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1%
процењене вредности јавненабавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138–166.Закона.






17.4 Упутство за уплату таксе из Републике Србије
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 30/Р/19;
(7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Стаклорезачки
радови;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
17.5 Упутство за уплату таксе из иностранства
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина
бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН 30/Р/19
Стаклорезачки радови.Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно попуњених
образаца налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на е-адреси:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна вредност оквирног споразума се утврђује у висини процењене вредности јавне
набавке по партији. Оквирни споразум ће важити до момента када вредност извeдeних
рaдoвa по издатим појединачним наруџбеницама достигне укупну вредност оквирног
споразума, о чему ће Наручилац писаним путем обаветити Добављача, а најкасније до истека
две године од датума ступања оквирног споразума на снагу. У случају када је оквирни
споразум закључен са страним понуђачем (Партија 2), за потребе упоређивања укупне
вредности оквирног споразума (у РСД) са износом плаћених радова по издатим
наруџбеницама (у еврима), за прерачун у динарску противвредност плаћених износа ће бити
коришћен званични средњи курс Народне банке Србије важећи на дан плаћања.
Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, на основу чланова 40. и 40а Закона.
Наручилац ће изабраном понуђачу доставити на потписвање оквирни споразум у складу са
моделом из Обрасца VI, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права. Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да га закључи,
Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће издати појединачну наруџбеницу Извођачу на основу јединичних цена
из његове понуде достављене у отвореном поступку јавне набавке 30/Р/19 у складу са
моделом наруџбенице (Образац VII) у којој ће бити дефинисане и тачне локације, количине и
опис радова, као и рок за извођење истих. Наруџбеница, потписана од стране Наручиоца, ће
бити достављена Извођачу електронским путем на е-mail адресу коју он одреди у понуди, у
року од 3 дана од датума њеног издавања, као и путем редовне поште у року од 10 дана од
њеног датума издавања.
Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњен, потписан и оверен модел наруџбенице
(Образац VII) као доказ да понуђач прихвата све њене елементе. При издавању наруџбенице
не могу се мењати битни услови из оквирног споразуму.



(19)

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ










Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама;
3) не испуњава све Техничке спецификације;
4) ограничава права наручиоца;
5) условљава права наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
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VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ








Овим споразумом се чланови групе понуђача (у даљем тексту: чланови групе понуђача) који
су поднели заједничку понуду, и коју чине:
Ред.
бр.

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра

Адреса седишта

1.

2.

3.

4.

5.

међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше јавну набавку ЈН ЈН 30/Р/19 Стаклорезачки радови.


Члан 1.
Сви чланови Група понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 2.
Сви чланови Група понуђача се обавезују да ће:
1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем _____ (уписати редни број из
Табеле), поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу понуђача пред
Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем _____ (уписати редни број из
Табеле), потписати оквирни споразум/уговор и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем _____ (уписати редни број из
Табеле), доставити тражена средства обезбеђења и полисе осигурања;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем _____ (уписати редни број)
издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов рачун број:
_______________________________ (уписати број рачуна), отворен у банци
_______________________________ (уписати назив банке);
6. чланови Групе понуђача имати следеће обавезе на извршењу предметне јавне
набавке:
члан групе понуђача наведен под редним бројем 1.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.:
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члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.:





члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 5.:

За члана групе под редним бројем 1: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 2: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 4: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 5: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________

датум: _______________
место: _______________
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