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РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет: Текуће одржавање рапхолова у Прихватном центру у Адашевцима, ЈН 38/2020.

Врста поступка: Набавка на основу члана 27. став 1., тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку број ЈН 38/2020 чији је предмет текуће одржавање рапхолова у Прихватном центру у
Адашевцима, дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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I
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број текућег рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
подизвођачем.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

понуду са
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Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.

II

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
1.Место извођења радова
Место извођења радова је Прихватни центар за мигранте у Адашевцима, аутопут Београд- Загреб
б.б., на територији општине Шид. Објекат је у функцији.
2. Обилазак Локације
У циљу бољег сагледаваља стања објекта и подношења што адекватније понуде, понуђач може, пре
подношења понуде, да изврши обилазак објекта. Контакт особа је Драган Велимировић 0648281627.
3. Рок извршења
Рок завршетка радова не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао.
4. Гарантни рок
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не сме бити краћа од две године. Гарантни рок
тече од записничког пријема изведених радова.
5. Квалитет
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима струке уз коришћење
атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.
6. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005,
91/2015).
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7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Приликом примопредају радова, у случају да се утврде недостатци у квалитету и обиму изведених
радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана.
8.Начин плаћања
По завршетку комплетног посла у року од 20 дана од достављања рачуна овереног од стране лица
овлашћеног да прати извршење уговора.
9.Одговорно лице
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је управник Прихватног
центра у Адашевцима Драган Велимироввић 064/8281627.
10. Технички опис потребних радова
У оквиру текућег одржавање рапхолова у Прихватном центру Комесаријата за избеглице и
миграцији у Адашевцима, у општини Шид, предвиђено је рушење постојећих дрвених конструкција
које се налазиле на улазима постојећих рапхолова, испорука и монтажа нових металних
конструкција на бетонским стопама. Металне конструкције потребно је облаожити поцинкованим
лимом, а кров покрити ребрастим лимом и поставити по двоје металних врата.

Датум

___________________

Понуђач

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе оји ће попунити и потписати образац понуде
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III
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
БР
1.

2.

3.

4.

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Демонтажа
старе
дрвене
конструкције - предрапхола,
димензија 2,5x4,0 м и одвожење
шута на депонију.
Обрачун по комаду.
Израда нове браварске металне
конструкције
од
кутијастих
челичних профила 100x80 д=3мм
и профила 60x40 д=3мм, на месту
постојећих предрапхолова, на
металним плочама димензија
100x100 д= 3 мм и постављање на
бетонске стопе. Финална обрада заштицено од корозије и бојено
заштитном бојом у тону по
избору пројектанта. Позиција
обухвата набавку материјала,
израду, транспорт и монтажу.
Обрачун по кг.
Израда
бетонских
стопа
димензија 40x40x40 цм у
земљаном ископу и оплати
бетоном
MB30.
Позиција
обухвата набавку потребног
материјала и све неопходне
предрање како би се позиција
извела у целости.
Обрачун по м3.
Израда
металних
врата
димензија
1800x2100
од
кутијастих челичних профила
димензија 40x40 д=2мм обојени
заштитном и завршном бојом И
обложених
поцинкованим
челичним лимом ТР 40/240 д= 0,8
мм.
Позиција
обухвата
набавку
потребног материјала, израду,
транспорт и монтажу све са
шаркама, бравама и осталим
неопходним елементима.
Обрачун по комаду.

КОЛИЧИНА ЈЕД.МЕРЕ
5,00

ком

1.000,00

Кг

1,28

М3

10,00

Ком

ЈЕД.ЦЕНА
без ПДВ-а

УКУПНО
без ПДВ-а
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5.

6.

Облагање - постављање крова од 15,00
ребрастогпоцинкованог челичног
лима ТР 40/240 д= 0,8 мм са
филцом.
Позиција
обухвата
набавку потребног материјала,
израду и монтажу све са осталим
неопходним елементима.
Обрачун по м2.
Облагање
бочних
зидова 32,00
конструкције
ребрастим
поцинкованим челичним лимом
ТР 40/240 д= 0,8 мм. Позиција
обухвата набавку потребног
материјала, израду и монтажу све
са
осталим
неопходним
елементима.
Обрачун по м2.
УКУПНО :

М2

М2

без ПДВ-а

Понуда важи ________ (словима: _________________) дана од дана отварања понуда (не
краће од 30 дана).
Рок за извођење радова ________ (словима: _________________) дана од дана увођења
извођача у посао (не дуже од 30 дана).
Гаранција за изведене радове је ________ (словима: _________________) године од
примопредаје радова (не краће од 2 године).

Место: ____________
Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:На основу члана 12. Правилника о садржини
конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ број 93/2020) у Обрасцу
структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене.
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ИЗЈАВА

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача
_____________________________________________________ ___________
(назив понуђача)
1) да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке број ЈН
38/2020, чији је предмет набавка текуће одржавање рапхолова у Прихватном центру у
Адашевцима, и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са
јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело
давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја,
кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита,
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге
погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске
утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у
ропском односу;
2) је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и
радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или
других обавезних исплата,
4) не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
5) и да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

ДАТУМ

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

