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На основу члaна. 36. ст. 1. тач 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним
елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину
доказивања  испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013), Одлуке  о
покретању поступка јавне набавке II-03  бр.404-728/19 од 01.10.2019. и Решења о
образовању  комисије  за  јавну  набавку II-03  бр.404-728/19  од  01.10.2019
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка услуга рестаурације споменика и спомен обележја ЈН 45/19,             

ЈН бр. 45/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и

опис услуга,
4

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова 5

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13
VI Образац понуде 19

VII
Спецификациуја услуге

21
VIII Образац трошкова припреме понуде 24
IX Образац изјаве о независној понуди 25

X
Модел уговора

29
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:ГО Чукарица 
Адреса:Београд, Ул.Шумадијски трг 2
Интернет страница:.www.cukarica.rs 

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи  као јавна набавка мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне  набавке  бр.45/19. су  услуге-Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја  ЈН  45/19, шифра из Општег речника набавки,
(IA41)-,,Рестаурација“, а према спецификацији   из Конкурсне документације.

Јавна набавка није резервисана.

4. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт Виолета Јевђић , телефон: 011/3052199, е-mаil vjevdјic@cukarica.rs. 
и Драгица Радуловић е-mаil dradulovic@cukarica.rs, телефон  011/3052234, радно 
време од 
09, 00-15,00 часова.

Радно време Наручиоца понедељак-петак од 07,30- 15,00 часова.
Електронска  пошта  у  комуникацији  са  наручиоцем,  пристигла  након  радног
времена сматраће се да је примљена наредног радног дана.
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  бр.45/19 су услуге-Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја ЈН мале вредности..

2. Предмет јавне набавке  није обликован по партијама.

III  ВРСТА И ОПИС  УСЛУГА

Набавка услуга рестаурације споменика и спомен обележја, ЈН 45/19, 
подразумева 

1. Уређење соменика  и бисте ,,Драган Маузер“ у истоименом обданишту, Ул. 
Пожешка  бр. 20;
2. Уређење  две спомен плоче у ОШ,,Јосиф Панчић“, ул. Пожешка бр.52;
3. Уређење споменика  и бисте Благоју Паровићу, МЗ. ,,Благоје Паровић“;
4. Уређење споменика  и бисте Др.Сими Милошевићу, ДЗ,, Др.Сима 
Милошевић“Баново брдо, Пожешка бр.82;
5. Уређење  две (спомен) плоче Извор Свете Петке у Железнику ( два км. од центра 
Железника , аутобуска линија 511)
Понуђач је у обавези да обиђе локације у периоду од 07-09.10.2019. године, о
чему добија потврду Наручиоца и прилаже је уз понуду. Потврда је Обавезан
елеменат  понуде.Уколико  није  приложена,  понуда  ће  се  сматрати
неприхватљивом.

Заинтересовани понуђачи се морају најавити за обилазак локације у  Одсеку
за ЈН 
011/30-52234, 011/3052179 или на  mail: dradulovic@cukarica.rs;

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

1.1. Право на  учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних  дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито  наведе  да  је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања   делатности  која  је  на  снази   у  време  подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

1) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити  додатне  услове за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,
дефинисане чл. 76. Закона 

Додатним условом у конкурсној документацији, који мора да испуни Понуђач 
сматра се:

1. Пословни капацитет
-да  понуђач у периоду 2010-2019 године има урађена најмање три проглашена 
културна добра у камену(у одвојеним-појединачним јавним набавкама) и
--да  понуђач у периоду 2010-2019 године има урађена најмање три  споменика-
спомен обележја из ослободилачких ратова 

Доказивање:1.Обавеза Понуђача  је да  достави  а)копије уговора о извођењу-
изради културних добара у камену и  споменика и спомен обележја, и б) копије 
коначних ситуацијана, чиме доказује пословну способност за  вршење  услуге  
која је предмет ЈН-рестаурација споменика и спомен обележја.

2.Кадровски капацитет
Понуђач мора да има запосленог (или ангажованог) 

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈН 45/19    5/38       



-једног сарадника са звањем рестауратор скулптура  и
- једног сарадника- вајара са завршеним факултетом ликовних уметности.

Доказивање:правни основ ангажовања сарадника-Уговор, са М обрасцем у 
неовереним фотокопијама

Напомена: тражена струка за запослена или ангажована лица мора бити јасно 
назначена или у одговарајућем уговору или у одоварајућем М обрасцу

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне
документадије, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
потписане  и  оверене  Изјаве  која  је  саставни  део  конкурсне  документације
(Образац  1),  којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
Закона.

Испуњеност  услова  да  је  поштовао  прописе  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. ст. 2. Закона). (Образац 2).
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Образац 1

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________ под кривичном и
материјалном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕ  да  испуњава  све  услове  прописане
чланом 75.  Закона о јавним набавкама за учешће у поступку ЈН 45/19,  Набавка
услуга рестаурације споменика и спомен обележја  
Обавезни услови:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.  Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

ПОНУЂАЧ

__________________
         (печат и потписовлашћеног лица)
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 Образац 2

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12,14/15 и 68/15,)___________________________________(навести 

назив и адресу понуђача) дајем следећу:

И З Ј А В У

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

 

ПОНУЂАЧ

М.П 
_________________________
 (потпис овлашћеног лица)
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Образац 3

 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  
о изведеним радовима-изради  културних добара у камену и  споменика-спомен 

обележја из ослободилачких ратова 

Назив
културног

добра 
Предмет уговора уговорена

вредност
Наручилац

Особа за
контакт/
Телефон

Број и . датум
оверене
коначне

ситуације

1.

2.

3.

Називспомени
ка –спомен
обележја 

Предмет уговора уговорена
вредност

Наручилац
Особа за
контакт/
Телефон

Број и . датум
оверене
коначне

ситуације-
фактуре

1.

2.

3.

Референтну листу дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

                                                                           м.п                                           Понуђач
                                                                                              _____________________
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Прилог: Копије уговора 
    Копије  коначних ситуација

Образац 4 

У складу са чланом 77.  Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________ под кривичном и
материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава додатне услове у погледу
кадровске  опремљености, за  учешће  у поступку  ЈН  45/19,-Набавка услуга
рестаурације  споменика  и  спомен  обележја,  односно  да  има запосленог  или
ангажованог:
1. једног сарадника са звањем рестауратор скулптура, и 
2.једног сарадника- вајара са завршеним факултетом ликовних уметности.

м.п.                                                           Одговорно лице
                                                                                            _______________________

Приложити уговоре о раду(са М образцем), односно ангажовању
Тражена струка за запослена или ангажована лица мора бити јасно назначена 
или у одговарајућем уговору или у одоварајућем М обрасцу

Напомена:Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана, по захтеву Наручиоца, не достави на увид оригинал или 
оверену копију  доказа који су предвиђени чланом 75. и чланом 76. Закона, 
наручилац може његову понуду одбити као неприхватљиву.
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3.ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима и карактера услуга,  обавеза 
Понуђача је да  (о свом трошку )изврше обилазак места извршења услуге.

-соменик и биста ,,Драган Маузер“ у истоименом обданишту, Ул. Пожешка  бр. 20;
-спомен плоче у ОШ,,Јосиф Панчић“, ул. Пожешка бр.52;
-споменик  и биста Благоју Паровићу, МЗ. ,,Благоје Паровић“;
-споменик  и биста Др.Сими Милошевићу, ДЗ,, Др.Сима Милошевић“Баново брдо, 
Пожешка бр.82;
-Извор Свете Петке у Железнику ( два км. од центра Железника , аутобуска линија 
511)

Понуђач је у обавези да обиђе локације у периоду од 07.-09.10.2019. године, о
чему добија потврду Наручиоца и прилаже је уз понуду. Потврда је Обавезан
елеменат  понуде.Уколико  није  приложена,  понуда  ће  се  сматрати
неприхватљивом.

Заинтересовани понуђачи се морају најавити за обилазак локације у  Одсеку
за ЈН 
011/30-52234, 011/3052179 или на  mail: dradulovic@cukarica.rs;
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Образац 5

П О Т В Р Д А
о обиласку локације-објекта

Потврђујем да је _______________________________, у својству овлашћеног
лица Понуђача __________________________________ извршио дана __________
обилазак локација на којима се налазе Споменици  и спомен плоче, у складу са
захтевима  Конкурсне  документације  за  ЈН  45/19 о  чему  је  приложио  ваљано
пуномоћје.

У Београду, ___________________

Овлашћено лице Наручиоца:
________________________

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни је део
Потврде
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
Понуду доставити на адресу ГО Чукарица, Београд, Ул.Шумадијски трг 2  ,,Понуда
за јавну набавку услугa – Набавка услуга рестаурације споменика и спомен
обележја ЈН 45/19, , ,,НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 11.10.2019. године, до 12 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.
   
3.САДРЖАЈ ПОНУДЕ

 Изјаву-образац 1.
 Изјаву-образац 2.
 Референтна листа-образац 3
 Изјаву-образац 4
 Потврда о обиласку локација-образац 5
 Решење о регистрацији делатности
 Образац Понуде-Образац 6
 Образац Спецификације.
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 Потписан Модел уговора
 Средство обезбеђења

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља. 
Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу  ГО
Чукарица,Београд, Ул.Шумадијски трг 2
„Измена  понуде за  јавну  набавку услуга-Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја ЈН 45/19,- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку услуга-Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја ЈН 45/19.- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку услуга-Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја ЈН 45/19,.- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга-Набавка услуга рестаурације
споменика и спомен обележја ЈН 45/19, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6.  НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .
Рок плаћања не може бити краћи од 5 дана ни дужи од 35 дана од дана када понуђач
испоставља  документа  којим  је  потврђено  извршење  услуге-   инплементација
потврђена од одговорног лица наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

6.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за  јавну набавку  услуга-набавка услуга рестаурације споменика и
спомен обележја не може бити краћа од 24 месеци од дана извршења услуге.

6.3. Захтев у погледу рока  извршења услуге
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Рок извршења услуге  не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.
6  .4.   Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.

7.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност, са
урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији  предметне  јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у
складу са чланом 92. Закона.
Понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине.

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

1) Понуђач је дужан да уз  понуду достави средство финансијског обезбеђења за
озбиљност  понуде  којим  обезбеђује  испуњење  својих  обавеза  у  поступку  јавне
набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од
стане овлашћеног лица) са меничним овлашћењем  –писмом на износ од 10% од
понуђене  вредности  без  ПДВ-а,  безусловне  и  плативе  на  први  позив.  Наведено
менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. У супротном, понуда
ће  се  сматрати  неприхватљивом.  Наручилац  може  уновчити  гаранцију  дату  уз
понуду у следећим случајевима:
-уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду
-уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор
о јавној набавци у року који му одреди Наручилац
-уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим 
потписима овлашћеног лица Понуђача и доказ о регистрацији менице. 
2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, 
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица) са меничним овлашћењем – писмом на 10% износа уговорене
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вредности  без  ПДВ-,  као  и  доказ  о  регистрацији  менице  и  копију  картона
депонованих потписа.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање
пет дана дуже од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор односно
извршења услуге. 
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају
да  понуђач  не  буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин
предвиђен уговором.
3) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, 
Наручиоцу  достави  средство  финансијског  обезбеђења  за  отклањање  грешака  у
гарантном  року у  виду  регистроване  бланко  соло  менице  (оверена  печатом  и
потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на  5%
износа уговорене вредности без ПДВ-, као и доказ о регистрацији менице и копију
картона депонованих потписа.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака  у гарантном року  мора
да важи најмање пет дана дуже од  гарантног рока  од најмање 24 месеца  од дана
истека крајњег рока на који се закључује уговор односно извршења услуге. 

9.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске  поште на  e-mail  dradulovic@cukarica.rs. тражити  од  наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 45/19.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација  или појашњења у  вези са  припремањем понуде
телефоном није дозвољено. 
Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  искључиво  на  начин  одређен
чланом 20. Закона.

10.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА  
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После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача.
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно
извршити контролу  (увид)  код  понуђача, наручилац  ће  понуђачу  оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Увид у документацију разматрану у поступку јавне набавке може у складу са
одредбама Закона извршити овлашћено лице које поднесе ваљано пуномоћје, након
доношења  одлуке  о  окончању поступка  јавне  набавке,  у  ограничено  и  унапред
договорено време.

11. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, 
Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  „Најнижа
понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда исказују исту цену, изабраће се понуда која
нуди краћи рок извршења услуге,или ако две или више понуда исказују исту цену и
исказују исти  рок извршења услуге, изабраће се понуда која нуди дужи гарантни
рок.

12.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је 
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници, у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама указао 
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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 за подношење
захтева за заштиту права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије) ако се захтев подноси  пре отварања 
понуде,односно након отварања понуде.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од  5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 6.

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Набавка 
услуга рестаурације споменика и спомен обележја , ЈН број 45/19. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Статус правног лица
а) мирко предузеће
б) мало предузеће
в) средње предузеће

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:
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Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок  плаћања(не краћи од 5 дана и не дужи од 35
дана по завршетку услуге)

Рок важења понуде( опција не краћа од 30 дана)

Рок  завршетка услуге( не дужи од  60 дана од
дана закључења уговора)

Гарантни рок( не краћи од 24 месеца)

Датум                            М.П.               Понуђач
____________                                                    _____________________

Напомене: 
Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђач наступа у оквиру групе понуђача или је реч о заједничкој 
понуди, образце понуде попунити за сваког учесника понуде, са потписом и 
печатом.
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 VII  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

                                         

 Достављање овог обрасца је обавезно
                                      
1. Уређење соменика  и бисте ,,Драган Маузер“ у истоименом обданишту, Ул. 
Пожешка  бр. 20;
Стање споменика
Због неадекватно урађених, највероватније без употребе одговарајућих анкера и 
ослабљених спојева постамента од коришћеног белог мермера, ружичастих плинти 
и велике плоче од вештачког камена, цела композиција споменика је нестабилна.
По површини бисте постоје мрке наслаге, соли, оштећења на бронзи приликом 
ливења. На плинти испод бисте од ружичастог камена органска нечистоћа, 
калцинација, више напрслина и механичких оштећења. Оштећене су спојнице 
између бисте и плинте. На мермерном постаменту, са текстуалним записом, по 
целој површини органска и неорганска нечистића, неколико механичких оштећења. 
Графити са задње стране. Плинта, при дну, од ружичастог камена и мермерно 
постоље прекривени су мрким наслагама, органском и неорганском нечистоћом. 
Неколико механичких оштећења, окрзнућа и напрслина. Велика плинта спменика 
од вештачког камена напрсла је на три дела.

Конзерваторски радови
Потребно је, у договору са инвеститором, демонтирати целокупан споменик. Бисту 
Драгана Маузера, транспортовати до радног простора аутора. На одвојеним 
деловима обавити све конзерваторско-рестаураторске радове, који подразумевају 
уклањање свих врста нечистоће, хлоридаса бронзе и поновно патинирање бисте, 
рестаурацију напрслина и механичких оштећења на деловима урађеним од камена. 
За чишћење бронзе користити средство на бази амонијум бикарбоната. Патину 
прилагодити оригиналној. За уклањање нечистоћа са камена користити 
одговарајући раствор на бази бензалконијум хлорида. За рестаурацију оштећења на 
камену припремити масу од вештачког камена, која у боји и структури одговара 
оригиналним деловима камена. Рестаурирани споменик заштитити. За бронзу 
користити припремљену двокомпонентну силиконску заштиту која се наноси у два 
премаза. За заштиту камених површина применити одговарајуће паропропустиво 
средство прикладно материјалу који се заштићује.
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Укупна вредност радова, укључујући и неопходне рестаураторске материјале и 
транспортне услуге износи ___________________________ динара нето.

2. Уређење  две спомен плоче у ОШ,,Јосиф Панчић“, ул. Пожешка бр.52;
Плоче у основној школи ‘Јосиф Панчић’-  већа димензија 150 х 86 и мања 110 х 78 
см, прекривене су наслагама органске и неорганске нечистоће, а због употребе 
неодговарајућег средства за заштиту приликом постављања или неадекватног 
чишћења, дошло је до деколорације материјала, тако да оне сада имају један 
неодговарајући доминантно жућкасти тон. Плоча са именима добротвора 
сиромашних ђака, у горњем делу има више прелома по вертикали и хоризонтали. 
Недостају два дела: један са леве стране и један у средишњем дијелу - при врху.
 Конзерваторско-рестаураторски радови
За квалитетну и целовиту рестаурацију плоче са именима добротвора сиромашних 
ђака потребно је обавити њено пажљиво скидање са зида, потпуно демонтирање и 
транспорт до радног простора рестауратора. На почетку треба обавити чишћење 
плоче од органске и нечистоће. Техником компреса и гелом на бази амонијум 
бикарбоната настојати да се извуку из структуре камена хемикалије које су 
измениле његову основну боју. За лепљење одвојених делова плоче треба обавити 
анкерисање тордираним анкерима од нерђајућег материјала - прохрома, пречника 5 
мм. Пре самог лепљења треба изрезати и обрадити недостајуће делове плоче од 
мермера исте врсте. Будући да је табла пукла на више места, треба пажљиво 
одредити редослед спајања. За лепљење користити квалитетну епокси смолу, на 
начин да делови масе лепка не избију на површину. После спајања свих
делова плоче, сама места спајања рестаурирати масом од вештачког камена, која по 
боји и структури одговара оригиналу камена - аранђеловачком мермеру. Будући да 
на једној плочи недосатају делови имена добротвора, треба се постарати да се нађу 
ти подаци - најбоље са фотодокументације школе, пре ломљења плоче. Те податке 
треба уклесати и завршно обрадити као и остале делове плоче. Друга, мања плоча, 
чисти се и рестаурира на исти начин. Након чишћења плоча и исписивања слова, 
треба обавити хигрофобну заштиту. За заштиту камених површина применити 
одговарајуће паропропустиво средство прикладно материјалу који се заштићује. 
Премазује се до засићења, са обавезним уклањањем вишка средства које се наноси.

Укупна вредност радова, укључујући и неопходне рестаураторске материјале и 
транспортне услуге износи _______________________________ динара нето..

3. Уређење споменика  и бисте Благоју Паровићу, МЗ. ,,Благоје Паровић“; 
Скулптура је потпуно одвојена од постамента Портрет Благоја Паровића је у више 
наврата бојен различитим тоновима боје, тако да се оригинална патина само 
местимично да наслутити. На капи, са предње и другим деловима портрета постоје 
сиви, црвени, мрки и други тонови. На самој скулптури и мермерним плочама које 
су сачуване постоји органска нечистоћа, више окрзнућа на мермерним плочама, 
наслаге са остацима цемента. За постамент и оригинално пројектовани амбијент 
споменика, у који се уклапа читав плато коришћен је аранђеловачки мермер. Већи 
део плоча је на спојевима резан под углом од 45° и то је све забележено. На 
предњем делу спомен комплекса недостаје читав низ степеника.
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Конзерваторско-рестаураторски радови
У договору са сарадницима инвеститора треба преузети портрет Благоја Паровића 
и у радном простору рестауратора обавити све конзерваторско-рестаураторске 
радове: уклањање свих бојених премаза, мрких наслага, калцинације и изнова 
патинирати. Обезбедити начин сугурног фиксирања бисте на постоље. За заштиту 
патиниране бронзе користити припремљену двокомпонентну силиконску заштиту 
која се наноси у два премаза. Све очуване мермерне плоче очистити од нечистоће. 
За мермерне плоче које недостају припремити места постављања. Све плоче 
поставити квалитетно по захтеву Наручиоца.. За лепљење користити квалитетно 
епоксидно лепило. За заштиту камених површина применити одговарајуће 
паропропустиво средство прикладно материјалу који се заштићује.

Укупна вредност радова, укључујући и неопходне рестаураторске материјале и 
транспортне услуге износи ______________________________ динара нето

.4. Уређење споменика  и бисте Др.Сими Милошевићу, ДЗ,, Др.Сима 
Милошевић“Баново брдо, Пожешка бр.82;
Стање споменика
Целокупни споменик, изузев кружних плинти је премазиван разним бојама и у 
целини делује доста запуштено. На бисти подстоје трагови зелене, мрке, али и боје 
злата. На леђном дијелу попрсја постоје графити.Слова на постаменту су обојена 
црвено. Постамент је, са предње стране, обојен у сиву боју. Постамент, као и сви 
делови урађени од цемента имају веома много мањих и већих окрзнућа, 
кратерастих оштећења и необрађених спојева ливења. Нарочито су оштећене 
кружне плинте.
Конзерваторско-рестаураторски радови
Треба уклонити све бојене премазе. Очистити бронзану бисту и наново је 
патинирати Уклонити органску нечистоћу. Уклонити боју са натписа. Патинирати 
бронзуано попрсје. За заштиту патиниране бронзе користити припремљену 
двокомпонентну силиконску заштиту која се наноси у два премаза.Очистити 
постамент и бетонске плинте. Рестаурирати сва креатераста оштећења и окрзнућа 
на постаменту. Заштити рестаурирани споменик. За заштиту површина применити 
одговарајуће паропропустиво средство прикладно материјалу који се заштићује.

Укупна вредност радова, укључујући и неопходне рестаураторске материјале и 
транспортне услуге износи _________________________динара нето.

5. Уређење  две (спомен) плоче Извор Свете Петке у Железнику ( два км. од 
центра Железника , аутобуска линија 511)

Стање споменика
На месту где су некада стајале плоче, постоје само трагови коришћеног везива.
Конзерваторско-рестаураторски радови
Припремити две плоче од аранђеловачког мермера, према димензијама трагова 
раније постављених плоча - 75 х 68 см. Исклесати сва имена. Заштитити плоче 
хигрофобном заштитом. Припремити подлогу за постављање плоча. За заштиту 
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површина применити одговарајуће паропропустиво средство прикладно материјалу
који се заштићује. Премазати у два слоја до потпуног засићења.

Укупна вредност радова, укључујући и неопходне рестаураторске материјале и 
транспортне услуге износи_______________________________динара - нето.
…………………………………………………

РЕКАПИТУЛАЦИЈА(1+2+3+4+5)

УКУПНО БЕЗ ПДВ:______________________________динара         
 УКУПНО СА ПДВ-ом____________________________динара:     

Датум                            М.П.       Понуђач
____________                                                    _____________________

Обавезан потпис и печат

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1. Закона, понуђач ____________________  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 под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 У складуса чланом 26. Закона, понуђач _______________________________
даје

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке набавка  услуга Набавка услуга рестаурације споменика
и  спомен  обележја  ЈН  45/19,  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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МОДЕЛ УГОВОРА

Набавка услуга рестаурације споменика и спомен обележја 
                                                                ЈН  45/19

Закључују:

1.Градска општина Чукарица из Београда, Шумадијски трг 2, матични број 
07014210, ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић (у 
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране,

и
_____________________________________________________ са седиштем у 
___________________________________________________________ матични број 
____________, ПИБ ___________ текући рачун број _____________________ код 
_________________________.

ког заступа __________________________________, ( у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ
УСЛУГЕ ), са друге  стране.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 
набавке мале вредности,  ЈН бр.45/19;
-да је Пружаоц услуге , дана _______2019године доставио понуду бр. _____/2019 
која је саставни део конкурсне документације;
-да понуда Пружаоца услуге  у потпуности одговара захтевима Наручиоца, односно 
спецификацији из Конкурсне документације;
-да је Наручилац на основу  понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора
бр. II-03 бр. 404-___/2019 од_________.године, изабрао Пружаоца услуге за набавку
услуге која је предмет јавне набавке, а у свему према понуди , која је у прилогу овог
Уговора и чини њен саставни део;

Члан 1

Предмет  овог  Уговора  је  Набавка услуге Набавка  услуга  рестаурације
споменика и спомен обележја и то,
1. Уређење соменика  и бисте ,,Драган Маузер“,
2. Уређење  две спомен плоче у ОШ,,Јосиф Панчић“,
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3. Уређење споменика  и бисте Благоју Паровићу“,
4. Уређење споменика  и бисте Др.Сими Милошевићу,
5. Уређење  две спомен плоче Извор Свете Петке у Железнику. 
а на основу Одлуке о додели уговора број ____________ Председника ГО Чукарица,
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 45/19.

Члан 2.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи _________ динара 
(словима:_______________________________) без обрачунатог ПДВ-а, односно 
_____________ динара (словима:____________________________) са обрачунатим 
ПДВ-ом. (попуњава Пружалац услуге).

Уговорена цена обухвата све трошкове извршења услуге у целини према 
опису  из техничке спецификације - режију места извршења услуге,унутрашњи и 
спољни транспорт, набавка материјала и обезбеђење трошкова рада, са очишћеним 
местом извршења услуге и одвеженим шутом до депоније.

Члан 3.

Пружалац услуге  се обавезује да изврши предметну услугу на адреси 
Наручиоца а према захтевима  наведеним у обрасцу понуде из конкурсне 
документације. 

Испорука услуге - Набавка услуга рестаурације споменика и спомен 
обележја ће се извршити у року од _____ дана (словима: ____________________) 
дана, од  датума закључења уговора. (попуњава Пружалац услуге).
.

Члан 4. 

Уговорена цена је коначна са свим урачунатим трошковима и попустима.
Наручилац ће плаћање вршити према испостављеној фактури, у роковима и на 
начин утврђен у Понуди заведеној код Наручиоца под бројем 
________________(попуњава Наручилац).

Члан 5.

Плаћање се врши по извршеној услузи која је предмет јавне набавке.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши Пружаоцу услуге  у року од 

________  (словима:______________________) дана, од дана службеног пријема 
фактуре , прихваћене и парафиране од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 6.
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Уколико Пружалац услуге не испуни своју обавезу из члана 2. Овог Уговора, 
односно у уговореном року не изврши предметну услугу,  из члана 3.Уговора, 
обавезан је да за сваки дан закашњења по писаном позиву Наручиоца плати 
Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,2 % укупне процењене вредности 
набавке на коју се уговор односи, и то у року од 8 дана од дана пријема позива, с 
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне уговорне 
вредности.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да 
захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора из свих 
законом предвиђених разлога.

Члан 7.

Пружалац услуге  се обавезује да изврши услугу из члана 1. овог Уговора 
према квалитету и карактеристикама који су прихваћени на темељу конкурсне 
документације и  које су исказани у Понуди и спецификацији Пружаоца услуге  
број ______/19.

Пружалац услуге  се обавезује да изврши  услуге из члана 1 Уговора, на 
локацијама где се налазе  споменици  који су  предмет јавне набавке

Члан 8.

За све уочене недостатке Наручилац ће рекламацију са Записником о 
извршењу услуге доставити Пружаоцу услуге .

Пружалац услуге  се обавезује да ће најкасније у року од 3 (словима: три) 
дана по пријави недостатака отклонити све евидентиране недостатке исказане у 
Записнику.

                                                                  Члан 9.

Услед неиспуњења или неуредног испуњења уговорних обавеза Пружаоца 
услуге из овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор, као и да захтева 
надокнаду проузроковане штете.

Члан 10.

Пружалац услуге се обавезује да ће у циљу обезбеђења уговорних обавеза за
добро и квалитетно извршење посла, предати Наручиоцу оригинал сопствену 
бланко меницу са клаузулом „без протеста и трошкова“, уредно оверену и 
потписану од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге, са меничним овлашћењем 
–писмом на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а.

У случају поступања  Пружаоца услуге  супротно уговореним обавезама из
овог Уговора  или ако Пружалац услуге не испуњава своје уговором дефинисане
обавезе,  Наручилац може меницу  из  претходног  става  активирати,  односно
попунити и поднети на наплату.
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 Пружалац  услуге  је  дужан  да,  приликом  закључења  уговора,  Наручиоцу
преда средство  финансијског  обезбеђења  за  отклањање  грешака  у  гарантном
року у  виду  регистроване  бланко  соло  менице,  са  клаузулом  „без  протеста  и
трошкова“,  уредно  оверену и  потписану од  стране  овлашћеног  лица  Пружаоца
услуге. са меничним овлашћењем –писмом на износ од 5% од понуђене вредности
без ПДВ-а..

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака  у гарантном року
мора да важи најмање пет дана дуже од  гарантног рока  од ____________ месеци
од дана истека крајњег рока за извршење услуге. 

Члан 11.

Све измене и допуне овог Уговора могу да се врше само у писменој форми, 
путем Анекса, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
предвиђени овим Уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и 
други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања из овог Уговора решавају 
споразумно. 

За решавање евентуалних спорова који не могу бити решени споразумно 
уговорне стране уговарају надлежност Другог основног суда у Београду.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4(четири) 
примерка задржава Наручилац  а Пружалац услуге задржава 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                               ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Градску општину Чукарица                                                     __________________
_______________________
Срђан Коларић, председник                                                    ______________________
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