ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку радова на демонтажи постојеће кровне конструкције, сечење и уклањање
дрвећа и шута са крова зграде Фондације у ул. Бранка Крсмановића у Нишу

Пословно име понуђача: ____________________________________________________
Седиште:_________________________________________________________________
Улица и број:_____________________________________________________________
Мејл адреса:______________________________________________________________
Особа за контакт, тел.:_____________________________________________________
Матични број:_____________________________________________________________
ПИБ:_____________________________________________________________________
Текући рачун понуђача:_____________________________________________________
Заступник понуђача наведен
у АПР-у који може да потпише уговор:_________________________________________
Р.б

Опис предмета набавке

мера

количи
на

1.

Демонтажа постојеће кровне
конструкције
изнад
седмог
спрата,
система решеткастих дрвених
носача, уклањање
свих
елемената
решетке
осим
штапова
доњег
појаса
и
спуштање до тла елемената
кровне конструкције. Грађу
спаковати на бетонској плочи у
равни
терена
у
кругу
градилишта.
Демонтажа постојеће облоге
кровне конструкције од ОСБ
плоча д= 9 мм, изнад седмог
спрата, уклањање и спуштање
до тла елемената ОСБ плоча.

Обрачун по
м2 основе
крова

1.550

Обрачун по
м2 основе
крова

1.550

2.

Јединична
Цена
без
ПДВ-а

Укупна
цена
без
ПДВ-а

3.

Демонтажа постојеће кровне
хидроизолационе фолије од
кондора, изнад седмог спрата,
уклањање и спуштање до тла
елемената кровне фолије
Сечење дрвећа и растиња које
је временом порасло на крову
изнад седмог спрата, уклањање
и спуштање до тла исеченог
материјала
уклањање
местимично
оштећене бетонске кошуљице

Обрачун
по
м2
основе
крова

1.550

Обрачун
по
м2
основе
крова

паушал
но

Обрачун
по
м2
основе
крова

1.550

6.

Уклањање остатака оплате на
серклажима седмог спрата и
спуштање до тла оплате

Обрачун
по
м2 серклажа

50

7.

Уклањане остатака мрежасте
арматуре
на
крову
изнад
седмог спрата и спуштање до
тла мреже

Обрачун
по
м2 мрежасте
арматуре

30

8.

Чишћење плоче од лишћа,
отпада, трулежи и прљавштине
након демотаже крова изнад
седмог спрата и спуштање до
тла отпадног материјала

Обрачун
м2 крова

1.550

9.

Уклањане остатака оштећене
облоге термо изолације од
минералне вуне склоне паду на
седмом спрату и спуштање до
тла отпадног материјала

Обрачун
по
м2 облоге од
минералне
вуне

30

10.

Одвоз и истовар отпадног
материјала на градску депонију
удаљености до 20км

180

11.

Постављање
привремене
монтажно-демонтажне
заштитне ограде (од цевасте
скеле) на седмом спрату и
приземљу у зони спуштања
материјала. Расположиве су
три вертикале за спуштање
материјала.
По
завршетку
радова
уклонити
заштитну
ограду.
УКУПНА ЦЕНА

Обрачунава
се и плаћа по
м3 отпадног
материјала у
растреситом
стању
Обрачунава
се и плаћа по
м2 ограде

4.

5.

по

30

Укупан износ __________________ динара без ПДВ-а, односно
________________________ дин. са ПДВ-ом.
Критеријум за избор: најнижа понуђена цена
Цена: Уговорена цена се не може мењати
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (мин. 10 дана)
Рок плаћања: плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова, и достављања уредног рачуна.
Рок извршења: ____ (максимално 40 календарских дана) од дана увођења у посао
НАПОМЕНА: У случају да две или више понуда дају исту понуђену цену, предност
ће имати понуда у којој је дати краћи рок обављања радова.
1. Услови које понуђач мора да испуњава:
Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом:
Да понуђач поседује најмање следећу опрему за извршење предметних радова:
- Грађевинску скелу (минимум димензија 50м2),
- Транспортно средство за превоз грађевинског материјала и алата, одвожење шута,..
(камион)
- Опрему за демонтажу, скидање и одвожење грађевинског материјала са крова
Доказ: Фотокопија оверене листе основних средстава или рачун по коме је тражену
опрему набавио, као и каталог опреме са карактеристикама, уговор о закупу,..
Понудач треба да располаже неопходним кадровским капацитетом односно да
има:
- Најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера или грађевинског инжењера са
лиценцом одговорног извођача грађевинско-занатских радова – руководилац
градилишта са лиценцом, у радном односу или ангажован уговором ван радног односа
Лиценца за грађење објекта, односно извођење радова GI 04-01.1, GI 04-02.1, GI 0403.1, GL 04-04.1, GL 04-05.1, GL 04-02.1 - у складу са шифром лиценце по Правилнику
(„Службени гласник РС“, број 2/2021), („Службени гласник РС“, број 51/2019), и по
Одлуци ИКС (од 2003 до јула 2019).
Доказ: Фотокопија лиценце и важећа потврда да иста није одузета, фотокопија
образаца М/М-А
-

Најмање 4 радника са минимално завршеном основном школом, у радном односу или
ангажован уговором ван радног односа
Доказ: фотокопија образаца М/М-А

2. Квалитет, начин контроле и обезбеђења гаранције квалитета
Радови морају бити изведени на високо професионалном нивоу, стручно и
квалитетно, у складу са нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за
ову врсту радова.
Гарантни рок за изведене радове износи најмање 2 године, од дана записнички
констатоване примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним

роковима за поједине врсте објеката односно радова („Сл. гласник РС", број 93/2011),
другачије одређено.
Контролу извршења радова вршиће лице именовано од стране Наручиоца, за
вршење надзора над извођењем радова, у складу са важећим прописима.
Наручилац и извођач ће записнички констатовати преузимање извршених радова
на локацији извођења радова. Услучају записнички утврђених недостатака у квалитету и
очигледних грешака, извођач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана рекламације.
3. Место и период извођења радова
Место извођења радова је објекат Фондације за решавање стамбених потреба
младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу, у улици Бранка Крцмановића,
на крову зграде.
Почетак извођења радова је након потписивања уговора са најповољнијим
понуђачем и увођења у посао.
Рок извођења радова не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана, од
дана увођења у посао извођача.
Извођач треба да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,
техничком документацијом и закљученим уговором као и да:
- се строго придржава мера заштите на раду;
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, и преузима све одговорности према државним
органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине,
и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских
радова;
- Извођач је одговоран за штету насталу на објекту, као и према трећим лицима
ако не докаже да је благовремено преузео све мере из делокруга своје надлежности да
до тога не дође. Понуђач је одговоран и за недостатке који су настали као последица
неблаговременог предузмања мера да се уочени недостаци отклоне;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у
року од 5 дана од позива Наручиоца.
НАПОМЕНА: Решењем Градске управе за грађевинарство - Грађевинске
инспекције, наложено је Фондацији за решавање стамбених потреба младих
научних радника и уметника Универзитета у Нишу, да уклони све склонопадне
и нестабилне делове на стамбено-пословном објекту у изградњи у ул. Бранка
Крсмановића бб на кп. Број 9802/1 КО Ниш, Ћеле Кула, зато што представљају
опасност по живот и здравље људи и безбедност по околину.
Због напред наведеног, рок за извођења радова је битан елемент уговора и не
може да буде дужи од 40 радних дана.

4. Цена
Цена мора бити изражена у динарима са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предмета набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у
обзир понуђена цена без ПДВ-а.
Јединичне цене морају бити фиксне током целог периода извршења уговора и не
могу се мењати ни из каквог разлога.
5. Захтеви у погледу рока плаћања, гарантног рока, рока важења понуде
Понуда ће бити прихватљива уколико је поднета у свему према условима из
обрасца понуде.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу
се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до и сл.).
У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок важења понуде наводи Понуђач у понуди с тим да исти не може бити краћи од
10 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 не може мењати
понуду у било ком делу.
6. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у тренутку
закључења уговора достави:
- Бланко соло меницу за добро извршење посла – са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, само оверену и потписану од стране
лица овлашћеног за заступање, са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана
истека гарантног рока. Бланко соло меница мора бити са клаузулом «без приговора» ,
«по виђењу», «неопозива» и «безусловна»,
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору,
- Потврду о регистрацији менице – меница се региструје у складу са чланом 47а
Закона о платном промету,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере,
- ОП образац – оверени потписи лица овлашћених за заступање.
Потпис овлашћеног лица на свим меницама и меничним овлашћењима мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење остаје на
снази.
По завршеном послу наручилац ће менице вратити, на писани захтев понуђача.
Достављањем понуде сагласни сте са горе наведеним условима.
Датум

Понуђач

______________ год.

_________________________
М.П.

