РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 404-1-26-7/2020-II
Дана, 01.10.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац у поступку добара – ЈНМВ 26 - Набавка и
постављање таблица са именима улица и кућних бројева на територији општине
Инђија даје
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
Конкурсне документације за ЈН МВ
добра број 26/2020
Врши се измена и допуна Конкурсне документације на страни:
-

4 и 5 у делу количина у Техничкој спецификацији,

-

16 у делу неопходног техничког капацитета брише се:
„ Машине за фарбање
1. Компресор за фарбање метала“.
У делу неопходног кадровског капацитета брише се:
„ - минимално једног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 411 ИКС.“

-

24 у делу КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ
Мења се рок постављања тако да уместо „90 дана“ сада гласи: „180 дана“.

-

26 и 27 у делу Обрасца структуре цене врше се измене у погледу количина
добара.
31 у делу Модела уговора мења се члан 3.
38 у тачки 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ у делу подтачке
9.2. Захтеви у погледу рока и начина испоруке добара и постављања врши
се измена рока постављања тако да сада гласи:

-

«Постављање таблица извршити најкасније у року до 180 дана од испоруке.»
Врши се измена Спецификације табли назива улица у exсel табели која је
посебан део а чини саставни део конкурсне документације
У прилогу се налазе имењене стране Конкурсне документације.
Наручилац ће посебним обавештењем продужити рок за
понуда до 11:00 часова дана 09.10.2020. године

подношење

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Објавити:
- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/
- интернет страница Општине Инђија, www.indjija.net.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И СЛ.
Техничка спецификација за ЈНМВ добара бр. 26/2020
Набавка и постављање таблица са именима улица и кућних бројева на територији
општине Инђија

Р.б.

1.

Опис

ЈМ

Израда табли за означавање улица и тргова треба да буду израђене од емајлираног лима,
отпорног на корозију, века трајности најмање 10
година димензије 500x300 mm. Табле су
тамноплаве боје (кобалтплава), оквир табле је
беле боје, а назив се исписује белом бојом
једнојезично
ћирилично
писмо
штампаним
словима.
Ком.

Количина

200

Потребно је да назив улица на табле буду написане
у свему према Спецификацији бр. 2. која је дата у
прилогу и саставни је део конкурсне документације.
Ценом обухватити комплетан рад и потребан
материјал.

2.

Израда таблица за обележавање кућних
бројева - треба да буду израђене емајлираног
лима отпорног на корозију века трајности најмање
10 година правугаоног облика димензије
200х150мм, хоризонталне оријентације и равних
ивица, тамноплаве боје са исписаним само бројем
белом бојом, одговарајућим фонтом како је
приказано у Правилнику о адресном регистру и
Графичком стандарду. Словна ознака уз број мора
бити исписана ћириличним писмом великим
штампаним словима. Оквир таблице је беле боје.
Потребно је да обележавање кућних бројева буду
написане у свему према Спецификацији бр. 1. која
је дата у прилогу и саставни је део конкурсне
документације.
Ценом обухватити комплетан рад и потребан
материјал.

Ком.

2000

3.

4.

Постављање таблица за обележавање кућних
бројева.

Постављање табли за означавање улица и
тргова по комаду (у цену су урачунати сви радови
и материјали који се користе приликом постављања
на објекат).

Ком.

2000

Ком.

200

Табле назива улица и таблице кућних бројева морају бити израђене у складу са:

1) Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 - одлука УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење, 113/17- др. закон, 27/18 - др.
закон и 41/18 - др. закон),

2) Уредба о адресном регистру ("Службени гласник РС", број 63/17);
3) Правилником о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 16/12 ) са прилогом
„Графички стандард за врсту и величину слова којима се означавају називи улица и тргова
врсту и величину кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем и табли са називима
улица и тргова“.
Приликом постављања предметних табли и таблица не сме доћи до оштећења
фасада, инсталација, излога, објеката и сл.
Послови на постављању табли и таблица ће се спроводити на основу радних налога.
Радне налоге ће Добављачу достављати Општинска Управа Општине Инђија у писаној и/или
електронској форми. Налогом за вршење услуга сматра се и упис у Грађевински дневник од
стране Општинска Управа Општине Инђија.
Количине исказане у табели техничке спецификације су оквирне.

Правилник преузети са овог линка:

Pravilnik o adresnom
registru + knjiga grafickih standarda - 12.03.2012.pdf

Извод из графичког стандарда за врсту и величину слова којима се означавају називи
улица и тргова, врсту и величину кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем
и табли са називима улица и тргова
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 да располаже неопходним техничким капацитетом
1. Понуђач да поседује у својини или закупу/лизингу простор за складиштење
табли и материјала.
Доказ: Фотокопија уговора о закупу или доказ о власништву.
2. Понуђач да поседује у својини или закупу/лизингу:
- једно теретно или комби возило за превоз табли и материјала и
- једно путничко возило са мотором емисије најмање ЕУР3.
Доказ: Фотокопија уговора о закупу или доказ о власништву и очитана
саобраћајна дозвола.
3. Понуђач да поседује у својини или закупу/лизингу следеће машинe
производњу табли:

за

Машине за обраду лима:
1. Преса за сечење лима 40t
2. Преса за савијање лима 40t
3. Машина за радијусе и рупе – грицкалица
Машине за израду шаблона за фарбање:
1. Машина за сечење шаблон фолија 1.3 m ширине.
Доказ: Фотокопија уговора о закупу или доказ о власништву.



да располаже неопходним кадровским капацитетом –
да понуђач има у радном односу или да је ангажован по неком основу Закона о
раду:
- минимално два радника са средњом стручном спремом.

Доказ:
Понуђач доставља сопствену Изјаву потписану од стране овлашћеног лица
понуђача у којој наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне
спреме.
За сва наведена лица је потребно доставити правни основ радног ангажовања у
виду фотокопија уговора о раду или копија другог правног основа у складу са ЗоР.
Уз правни основ ангажовања неопходно је доставити МА обрасце (ознака
подобразаца зависи од основа ангажовања па у складу са тим и доставити исти)
Уговори о ангажовању лица у којем ће бити наведен минамални рок ангажовања
лица - не краћи од захтеваног рока трајања Уговора и извршења предмета јавне
набавке.
16/47

5.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ – Набавка и постављање таблица са именима
улица и кућних бројева на територији општине Инђија, ЈНМВ бр. 26/2020

Укупна цена израде и
постављања таблица са
именима улица и кућних
бројева без ПДВ-а
Словима:
ПДВ
Укупна цена израде и
постављање таблица са
именима улица и кућних
бројева са ПДВ-ом
Словима:

Рок и начин плаћања

Испоручилац ће за извршене испоруке добара и услуга
које су предмет јавне набавке доставити Наручиоцу до
10 - ог у текућем месецу, на преглед и оверу рачун,
према стварно извршеном обиму испоруке и услуга у
претходном месецу.
Након прегледа и овере рачуна Наручилац се обавезује
да изврши исплату у року од 45 дана од дана пријема
рачуна.

Рок важења понуде

Рок и начин испоруке и
постављања

_____дана (мин. 30 дана) од дана отварања понуде.
________ дана (испоруку таблица извршити најкасније
у року до 60 дана од дана закључења уговора).
________ дана (постављање таблица
извршити
најкасније у року до 180 дана од дана испоруке).
Место испоруке: ФЦО магацин, Инђија, Цара Душана
1.

Место

Место постављања: према спецификацији улица која се
налази у excel tabeli која се као посебан део налази у
прилогу конкурсне документације.

Гарантни рок трајности

Датум
_____________________________

________година (мин. 10 година).

Понуђач
________________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈНМВ бр. 26/2020

Р.б.

1.

ЈМ

Коли
чина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

Ком.

200

Ком.

2000

Ком.

2000

Ком.

200

Опис

Израда табли за означавање улица и тргова треба да буду израђене од емајлираног лима,
отпорног на корозију, века трајности најмање 10
година димензије 500x300 mm. Табле су
тамноплаве боје (кобалтплава), оквир табле је беле
боје, а назив се исписује белом бојом једнојезично
ћирилично писмо штампаним словима.
Ценом обухватити комплетан рад и потребан
материјал.

2.

Израда таблица за обележавање кућних
бројева - треба да буду израђене емајлираног
лима отпорног на корозију века трајности најмање
10 година правугаоног облика димензије 200
х150мм, хоризонталне оријентације и равних
ивица, тамноплаве боје са исписаним само бројем
белом бојом, одговарајућим фонтом како је
приказано у Правилнику о адресном регистру и
Графичком стандарду. Словна ознака уз број мора
бити исписана ћириличним писмом великим
штампаним словима. Оквир таблице је беле боје.
Ценом обухватити комплетан рад и потребан
материјал.

3.

4.

Постављање таблица за обележавање кућних
бројева.

Уклањање постојећих и постављање нових
табли за означавање улица и тргова по комаду
(у цену су урачунати сви радови и материјали који
се користе приликом постављања на објекат).
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Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је: ___%, а
део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________
(попуњава Наручилац у ск ладу са Обрасцом Понуде)
Испоручилац који је извршење уговорених радова, у складу са Понудом,
делимично уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење обавеза из уговора.
Вредност уговора
Члан 2.
Вредност предмета јавне набавке из члана 1. овог Уговора износи:
________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, а _______________динара са
обрачунатим ПДВ-ом.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне за све
време трајања уговора и обухватају све зависне трошкове.
Рок, начин и место испоруке и постављање добара
Члан 3.
Испоруку таблица извршити најкасније у року __________ (најкасније у року до 60
дана), ФЦО магацин: Инђија, Цара Душана 1.
Постављање таблица извршити најкасније у року _________( најкасније у року до
180 дана од дана испоруке), према спецификацији улица која се налази у прилогу
конкурсне документације.
Продужење рокa толерисaће се у случaју више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa
и престaнкa више силе, Испоручилац морa обaвестити Нaручиоцa, без одлaгaњa
писменим путем.
Стручни надзор над обављањем послова из члана 1. овог уговора врши Општинска
управа општине Инђија.
Члан 4.
Обавезује се Испоручилац да отпочне са пружањем услуга из члана 1. овог уговора
одмах након потписивања уговора, односно добијања налога од стране Општинске
управe општине Инђија.
Услуге из члана 1. овог уговора се врше на основу радних налога, које Испоручиоцу
доставља Општинска управа општине Инђија у писаној и/или електронској форми.
Налогом за вршење услуга сматра се и упис у Грађевински дневник од стране
Општинске управе општине Инђије.
Рок за одазив на налог Општинске управе општине Инђија је ______сата
(максимално 48h) од пријема појединачног радног налога.
Члан 5.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је обавезан да
изврши квалитативан и квантитативан преглед.
Након квалитативног и квантитативног прегледа у случају одступања Наручилац
ће сачинити записник о рекламацији и захтевати корекцију утврђених одступања.
Испоручилац се обавезује да отклони утврђена одступања одмах, а најкасније у
року од 24 сата, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац
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рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Испоручилац ће за извршене испоруке добара и услуга које су предмет јавне
набавке до 10 - ог у текућем месецу доставити Наручиоцу на преглед и оверу рачун,
према стварно извршеном обиму испоруке и услуга у претходном месецу.
Након прегледа и овере рачуна Наручилац се обавезује да изврши исплату у року
од 45 дана од дана пријема рачуна.
Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела рачуна и у том
случају дужан је да неоспорени део исплати у напред наведеном року.
9.2. Захтеви у погледу рока и начина испоруке добара и постављања
Испоруку таблица извршити најкасније у року до 60 дана.
Постављање таблица извршити најкасније у року до 180 дана од дана испоруку.
9.3. Захтев у погледу места испоруке
Место испоруке: ФЦО магацин, Инђија, Цара Душана 1.
Место постављања: према спецификацији улица која се налази у прилогу
конкурсне документације.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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