Општи подаци о јавној набавци
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа ,,11 април“ – Нови Београд
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд
Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Р-15-01 су радови – Текуће и инвестиционо одржавање
објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у
вртићу „Срна“ ,обликована у две партије:
Партија 1- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње „Весна“ у
вртићу „ Весна“.
Партија 2- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње „Лане“ у
вртићу „ Срна“.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт:
Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:
-Поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја
12а, или
-Путем факса:011/2603-042 или
-На e-mail адресу: info@11april-nbgd.edu.rs до истека радног времена наручиоца, тј. до
17,00 часова радним даном (понедељак – петак).
Особа за контакт: Влајко Томашевић, дипл.правник
Обилазак зграде и увид у техничку документацију
Обилазак локације и увид у техничку документацију је обавезан, имајући у виду намену објекта,
комплексност предметних радова и рок извођења радова. На писани захтев заинтересованог лица,
наручилац ће организовати обилазак локације И увид у техницку документацију.
Термини за обилазак зграде су следећи: заказује ИНВЕСТИТОР
Први термин - 25.06.2015. године, са почетком у 10:00 часова;
Други термин – 29.06.2015. године, са почетком у 10:00 часова.
Захтев за обилазак локације и увид у техничку документацију може се доставити наручиоцу
најкасније дан пре заказаног термина, путем електронске поште на адресу info@11april-nbgd.edu.rs
Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда пуномоћје за
обилазак локације и увид у техничку документацију (на меморандуму понуђача, заведено,
потписано и печатом оверено).

Радови се не могу изводити истовремено у обе кухиње.
Редослед извођења радова: Почиње се са извођењем радова у централној кухињи „Весна“
у вртићу „ Весна“, а након завршетка извођења радова у централној кухињи „Весна“ у
вртићу „ Весна“, почиње се са извођењем радова у централној кухињи „Лане “ у вртићу
„Срна“ .
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*Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије за 36 месеци, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити
захтевани период;
-Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по
систему простог/двојног књиговодства, доставља:
о биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на
приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровао обављање делатности за три године (2012., 2013. и 2014. година);
о потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за
последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже
да није био у блокади у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив
прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити
захтевани период;
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције и Народне банке Србије.
**У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у три обрачунске године
(у 2012, 2013. и 2014. години) није пословао са губитком, чланови групе понуђача испуњавају
заједно.
*** У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади
испуњава сваки члан групе понуђача посебно.
****Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе
о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
Заједничку понуду могу колективно да задовоље квалификационе критеријуме под следецим
условима.
Водећи члан групе Заједничке понуде мора да задовољи минимално 60% услова које се тичу
пословног капацитета, и броја запослених.
3). УСЛОВ - да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке, односно да поседује:
1. Камион носивости минимум 10 тона.................................................2 комад
2. Скела ................................................................................................мин 3.500 м2
3. Комбинована машина .............................................................................1 ком
4. Доставно возило до 3,5т……………………………………………….2 ком
5. Мобилни компресор за ваздух………………………………………….1 ком
Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:
-Копију важеће саобраћајне дозволе за возну покретну механизацију са читачем и одштампаном
сликом регистрационе налепнице на возилу из које се види регистарски број возила и датум истека
важења. Регистрација возила мора бити важећа на дан отварања понуда.
Напомена: Сва наведена опрема мора бити у власниству, што се доказује пописном листом и
Изјавом о поседовању опреме у власништву потписана и оверена на меморандуму фирме.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају
задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о техничком капацитету.
4. УСЛОВ Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у
поступку предметне јавне набавке тј. да има у сталном радном односу 35 запослених, од којих:
- 1 један инжењер – лиценца 400
- 2 два инжењера – лиценца 410
- 1 један инжењер – лиценца 430
- 1 један инжењер – лиценца 450
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Критеријум за оцену понуда-економски најповољнија понуда.
1) Бодовање_Елементи критеријума:
Цена
80 пондера,
Начин вредновања: Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 80 пондера;
Остале понуде се вреднују по формули: понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из
конкретне понуде х 80;
Гарантни рок
10пондера
две године
5 пондера
пет година
10 пондера
Висина аванса
Аванс од 10 до 20%
Аванс до 10%
Без аванса

10 пондера
5 пондера
7 пондера
10 пондера

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исти број пондера,
као најповољнија биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном
року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Заштита права
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес да закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети и
пословно удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набваке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1.
Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права
достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“,
сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке
Р-15-01“.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда и конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране Наручиоца најкасције седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
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