ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ
РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОРМАНА ЗА СМЕШТАЈ ЦРЕВА МЛАЗНИЦЕ
КЉУЧА И ОПРЕМЕ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ХИДРАНТА ЗА ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА БРОЈ ЈНМВ/05-2015/Р

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012
и 14/15) Комисија Наручиоца - „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, врши
измену и допуну конкурсне документације за набавку радова на постављању ормана за
смештај црева млазнице кључа и опреме у непосредној близини хидранта за гашење
пожара број ЈНМВ/05-2015/Р, тако што се:
1. тачка 2. Конкурсне документације – Техничка спецификација брише се и
постаје прилог који сада гласи:
Предмер
Набавка, испорука и монтажа ормана за надземне хидранте са следећом
опремом:
Црево тревира пречника  52 дужине 15 м са спојкама
Ком.
2
Млазница пречника  52
Ком.
2
Кључ за надземни хидрант
Ком.
1
Кључ АБЦ
Ком.

1

Кључ Ц
Ком.

1

У цену урачунати све потребне ископе и израду АБ темеља за орман
Ком.
6
x
Дин./ком.
Дин.
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2. Прилог бр. 3 - Образац понуде се мења тако да сада гласи:
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Комисија
Радисав Белаћевић
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У НАСТАВКУ ПРИЛАЖЕМО ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА
НА ПОСТАВЉАЊУ ОРМАНА ЗА СМЕШТАЈ ЦРЕВА
МЛАЗНИЦЕ КЉУЧА И ОПРЕМЕ У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ХИДРАНТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА БРОЈ
ЈНМВ/05-2015/Р У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ
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ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Немањина 22-26
Јавна набавка број: ЈНМВ/05-2015/Р
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12 и 14/15), Наручилац упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
Назив и адреса Наручиоца: ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд, Немањина
22-26, 11000 Београд
Врста Наручиоца: Остало
Интернет страница Наручиоца: www.piu.rs
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ/05-2015/Р
Врста предмета јавне набавке: Набавка радова
Предмет јавне набавке: Радови на постављању ормана за смештај црева млазнице
кључа и опреме у непосредној близини хидранта за гашење пожара.
Ознака и назив из Општег речника набавке: 45300000 – радови на грађевинским
инсталацијама.
Контакт особа: Дејан Домановић
За предметну јавну набавку Наручилац није дужан да припреми Конкурсну
документацију, већ само Позив за подношење понуда (члан 6. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова). Овај Позив за подношење понуда
можете преузети у електронском формату са интернет странице Наручиоца:
http://www.piu.rs/, као и на Порталу јавних набавки, интернет адреса:
http://www.portal.ujn.gov.rs/.
1. Критеријум за оцену понуда: Најнижа понуђена цена
НАПОМЕНА:
-Понуђач има обавезу да понуди гарантни рок – најмање 2 (две) године.
-Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања исправне фактуре и записника о
извршеном послу.
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-Рок да се изврши постављање ормара за смештај црева, млазнице, кључа и друге
опреме у непосредној близини хидрантских прикључака спољне хидрантске
мреже за гашење пожара је 30 дана од дана објаве на Порталу Управе за јавне
набавке и на интернет страници Наручиоца: www.piu.rs.
-Место извршења услуга: НТП Звездара, Вељка Дугошевића 54, Звездара,
Београд.
-Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања.
2. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и
14/15):
а.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
б.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
в.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
г.) 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;
д.) да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Испуњеност обавезних услова Понуђач доказује достављањем: Изјаве (која је
дата у наставку овог Позива) којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.
3. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Вељка Дугошевића 54, Звездара,
11000 Београд, са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број
ЈНМВ/05-2015/Р ".
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуђач подноси понуду састављену на српском језику.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 18.05.2015.
године до 12 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
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Неблаговремене понуде Службеник за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете
неблаговремено.
4. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
дана 18.05.2015. године у 12:30 часова, на адреси Наручиоца: Вељка Дугошевића 54,
Звездара, 11000 Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање
у отварању понуда.
5. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет)
дана од дана јавног отварања понуда.
6. Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где
се могу благовремено добити исправни подаци:
- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде,
Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса:
http://www.poreskauprava.gov..rs/. Посредством државног органа Пореске управе, могу
се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које
администрирају ови органи.
- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић
27а, Београд. Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/ (Министарство енерфетике,
развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд.
Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/).
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и
социјалне
политике,
Немањина
22-26,
Београд.
Интернет
адреса:
http://www.minrzs.gov.rs/.
7. Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља комисија за
јавну набавку, у времену од 7:30 до 15:30 часова, e-mail: tender@piu.rs.
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Прилог 1:

ОБРАЗАЦ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Радови на постављању ормана за смештај црева
млазнице кључа и опреме у непосредној близини хидранта за гашење пожара.
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ/05-2015/Р
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив
Седиште
Овлашћено лице за
потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Рачун
Матични број
ПИБ
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
В) Као заједничку понуду
Напомена: У прилогу овог обрасца обавезно доставити копију споразума којим се
учесници заједничке понуде међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење
набавке.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.
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Прилог 2:
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012 и 14/15), у поступку
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ/05-2015/Р, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________
из_________________________,
Адреса: ________________________________________________, Матични број:
____________________,
испуњава све услове у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5)
поштује обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора
испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за
сваког члана групе понуђача појединачно.
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Прилог 3:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.____________
Понуђач (у случају заједничке понуде навести и називе учесника у заједничкој
понуди):
Као овлашћени представник понуђача, у складу са конкурсном документацијом за
предметни поступак јавне набавке Радова на постављању ормана за смештај црева
млазнице кључа и опреме у непосредној близини хидранта за гашење пожара,
ЈНМВ/05-2015/Р, подносим понуду како следи:
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде:___________________дана од дана отварања понуде.
(не краћи од 60 дана).

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.
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