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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
И МИГРАЦИЈЕ

НАЗИВ НАБАВКА : Набавка услуга пројектовања и израде комплетно потребне
техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру
у Обреновцу.

НАБАВКА БРОЈ: 11/2021
Набавка се спроводи у складу са чланом 27 .став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се Закон не примењује -
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку број JН 11 /2021 чији је предмет набавка услуга пројектовања и израде комплетно
потребне техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру
у Обреновцу 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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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Комесаријат за избеглице и миграције (у даљем тексту: Наручилац) исказује потребу за
пружањем услуга пројектовања и израде комплетне потребне техничке документације за
адаптацију и пренамену објекта КН127 у центру за тражиоце азила у Обреновцу.
Техничке карактеристике:
1. Пројекат и одговарајућа пројектно техничка документација морају бити урађени према
потребама наручиоца, а у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим прописима,
стандардима, нормативима и правилима струке.
2. Пројекат архитектуре за реконструкцију, адаптацију и промену намене објекта: делови
техничке документације за које се издаје решење о одобрењу за извођење радова (радови из
чл 145. ЗОПИ) одређује просторне, функционалне, техничко-технолошке, економске и
обликовне карактеристике објекта.
3. Пројектно техничка документација се израђује за потребе издавања решења о одобрењу за
извођење радова (радови из чл 145. ЗОПИ) и садржи послове на изради Пројекта за
реконструкцију, адаптацију и промену намене објекта садржаних у 9 (девет) фаза послова и
то:
1. 01. Просторно-програмска провера
2. 02. ИДР - Идејно решење
3. 03. Локацијски услови
4. 04. ИДП - Идејни пројекат
5. 05. Прибављање одобрење за извођење радова
6. 06. ПЗИ - Пројекат за извођење
7. 07. Предмер и предрачун радова
8. 08. Припрема тендерске документације за спровођење поступка јавне набавке.
9. 09. Пријава радова.
4. У случају да се исходује сагласност МУП – Управе за ванредне ситуације на техничку
документацију у погледу заштите од пожара, тада се доставља завршени ПЗИ и ова фаза
посла се може посебно издвојити у опису послова. У случају да је дошло до измена у односу
на ПЗИ током грађења тада се доставља завршени Пројекат изведеног објекта (ПИО) и ова
фаза посла се може посебно издвојити у опису послова.
5. У случају да постоји потреба, извршити техничку ревизију пројекта и пројектно техничке
документације.
6. Потребноје извршити проверу усаглашености пројекта и пројектно техничке документације.
7. Приликом израде пројекта и пројектно техничке документације водити рачуна о видљивости
донатора, инвеститора и пројекта.
8. Пројекат и пројектно техничку документацију је потребно сачинити на енглеском и српском
језику, а финансијску анализу представити у RSD и EURO (валути), као и припремити
неопходну документацију за расписивање јавне набавке за избор извођача радова на објекту
КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу.
ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица

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

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Да

Не
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Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
подизвођачем.

понуду са
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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:
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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)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Редни
број

1.

-

Назив услуга

Укупна цена
услуга са
свим
трошковима
без ПДВ-а у
РСД

Припадајућа
вредност
ПДВ-а у РСД

Укупна цена
услуга са
свим
трошковима
са ПДВ-ом у
РСД

Набавка услуга пројектовања и
израде
комплетне
потребне
техничке
документације
за
адаптацију и пренамену објекта
КН127 у центру за тражиоце азила
у Обреновцу нето површина
објекта 452м2, односно бруто
површина 552м2.
Укупна понуђена цена je фикснa за све време трајања наруџбенице до добијања
грађевинске дозволе.
У цену морају бити урачунати сви трошкови.
Рок плаћања 15 дана од дана службеног пријема, исправно испостављеног рачуна.
Рок важења понуде __________ (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда);
Рок извршења услуге израде пројекта и подношење захтева преко ЦЕОП-а је 30 дана од
дана потписивања уговора.
Гаранција: Понуђач гарантује да ће предметне услуге извршавати у складу са правилима
струке.
Обавеза Понуђача је да, пре подношења понуде, изврши увид у објекат који је предмет
наруџбенице. Овлашћено лице Наручиоца које ради објекту и има обавезу да овери Потврду
о извршеном обиласку је Мирослав Радић 064/8283148.
-Рок важења уговора по овој наруџбеници је 31. децембра 2021. године.

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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ПОТВРДА
о извршеном обиласку објекта КН127 у Центру за тражиоце азила у Обреновцу

Овим потврђујем да је ________________________ у име понуђача
_______________________________________________________ из ___________________,
за потребе учешће у поступку наруџбенице број 1 1 / 2 0 2 1 , чији је предмет набавкa
услуге пројектовања и израде комплетне потребне техничке документације за адаптацију и
пренамену објекта КН127 у Центру за тражиоце азила у Обреновцу извршио обилазак истог.

Датум
Потпис овлашћеног лица
Наручиоца
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ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за кадровски избор привредног субјекта

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да располаже довољним кадровским капацитетима за квалитетно извршење тражених
услуге пројектовања и израде комплетно потребне техницке документације за адапатацију
и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу, и то:
-најмање једног стално запосленог дипломираног инжењера архитектуре са
лиценцом 300,
-најмање једног стално запосленог дипломираног инжењер грађевине са
лиценцом 310 или 311,
- најмање једног стално или на одређено запосленог или по уговору ангажованог
дипломираног инжењера електротехноке са лиценцом 350,
- најмање једног стално или на одређено запосленог или по уговору ангажованог
дипломираног инжењера машинства са лиценцом 330,
Напомена:
Понуђач одговара за тачност података.

Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

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
____________, чији је предмет набавка услуга пројектовања и израде комплетно
потребне техницке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у
Прихватном центру у Обреновцу 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
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) да 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
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средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) 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.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у
поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој Изјави,
а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као што
је јавно здравље или заштита животне средине.

ДАТУМ

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

