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ЧВОРОВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У НЕГОТИНУ 

 

Редни број набавке за текућу годину је: 5/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 2020. године 

 

 

 



 

Основна школа ,,Бранко Радичевић“ 

Неготин 

Број: 01-373 

Датум: 02.11.2020. године 

 

 

На основу члана 63. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 

Основне школе „Бранко Радичевић“ Неготин, као и Одлуке о покретању поступка  

набавке радова, дел. број: 01-20/5 од  26.10.2020. године, објављује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за набавку радова на инвестиционом одржавању мокрих чворова Основне школе 

„Бранко Радичевић“ у Неготину 

 

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ Неготин (Наручилац) позива понуђаче да 

поднесу писану понуду у поступку набавке радова на инвестиционом одржавању мокрих 

чворова у згради Основне школе ,,Бранко Радичевић“ у Неготину, у улици 

Интернационалних бригада 57, број набавке 5/2020. 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Адреса: Интернационалних бригада број 57, 19300 Неготин 

Интернет страница: www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs 

Матични број........................07314191 

Шифра делатности...............85.20  

ПИБ.......................................100565415 

Текући рачун......................... 840-7844760-85 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Установа - просвета 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке број: 5/2020 су радови на инвестиционом одржавању мокрих чворова 

Основне школе „Бранко Радичевић“ у Неготину 

Назив и ознака из општег речника набавки – главна CPV ознака: 45000000–грађевински 

радови 

Место извођења радова: ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, ул. Интернационалних 

бригада број 57. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs/


 

ОПИС РАДОВА И КОЛИЧИНЕ ИЗ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА 

 

А. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ Јед. 

мере Количина 

А.1. Позицијом је обухваћено: набавка и уградња подних 

керамичких плочица након припреме пода за лепљење 

плочице на плочицу, врсту и боју по налогу инвеститора (у 

цену улази и крпљење делова пода након уградње 

канализационе мреже).  

Обрачун се врши по  m², у свему према претходном опису. m² 85,00  

А.2. Позицијом је обухваћено: набавка и уградња зидних 

керамичких плочица, лепљењем плочице на плочицу, као и 

претходна припрема места на зиду након након уклањања 

санитарија (у цену улази демонтажа санитарије и уклањање 

плочица које су склоне паду - око 3%, а по налогу надзорног 

органа).  

Обрачун се врши по  m², у свему према претходном опису. 

 

 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

225,00  

Б. ВОДОВОДНО ИНСТАЛАЦИОНА МРЕЖА   

Б.1. Санација постојеће унутрашње водоводне мреже од 

пролипропиленских PP цеви, у свему према одобрењу 

инвеститора и надзорног органа. Овом позицијом је 

обухваћено: сав употребни материјал са растуром, 

припремно-завршни радови, набавка материјала, потребна 

скела за монтажу водоводне мреже испод плафонске 

конструкције, размеравање, пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратну конструкцију, монтирање на обујмицама, кукама 

и конзолама, израда жљебова у зиду за полагање цеви, 

уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и 

одвести на градску депонију. У цену улази и испитивање 

мреже на пробни притисак, такође испрати мрежу и 

дезификација хлором, провера свих точећих места на 

лавабоима, казанчићима и писоарима. 

Обрачун се врши по комаду точећег места, у свему према 

претходном опису. kom 40  

В. ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ   

В.1. Унутар објекта, цеви се постављају видно, анкеришу и вешају 

за зидове, плафоне са претходним пробијањем отвора за 

пролаз цеви кроз међ. конст., замена канализационих цеви и у 

приземљу. Цена обухвата сва штемовања, сви отвори, 

обујмице, вешаљке, потребне скеле са свим фазонским 

комадима. Обрачун по метру готове канализације са радом и 

материјалом и одвозом шута на даљину од 5 км. 

Обрачун се врши по м´, у свему према претходном опису. 

PVC 

KK Ø50 

м´ 

 

PVC КК 

Ø70 м´ 

 

PVC КК 

Ø110 м´ 

 

 

25,00   

 

 

16,00  

 

 

 

40,00  

 

 

 

В.2. Набавка и уградња PVC сливника са хромираном решетком и 

обрада цементним малтером око сливника. Обрачун по 

комаду сливника (PVC сливник Ø75mm са решетком). kom 16,00  



В.3. Испитивање канализационе мреже. Обрачун се врши по m´ 

успешно испитане канализационе мреже. m´ 81,00  

Г. САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ   

Г.1. Набавити, монтирати и спојити по пропису са канализацијом 

и водоводном мрежом комплет WC шоље, комплет са 

казанчетом и даском. PVC цеви за воду монтирати споља. 

Комплет уграђен плаћа се по комаду. 

kom 18  

Г.2. Демонтажа и монтажа комплет умиваоника постојећег. 

Обрачун се врши по комаду. 

kom 12  

Г.3. Набавка и монтажа нових писоара са свим вентилима и 

спојкама. У цену је урачуната и демонтажа постојећих који се 

уклањају (12 kom.).  

Обрачун се врши по комаду. kom 8  

Д. РАЗНИ РАДОВИ   

Д.1. Набавка, транспорт и монтажа PVC кабина величине 1,20 x 

0,80 x 2,00m са вратима. У цену је урачуната и демонтажа 

постојећих кабина са одвозом.  

Обрачун се врши по комаду.   kom 18  

 

За све што није обухваћено предмером, предрачуном и техничком 

документацијом, применити важеће прописе и нормативе у грађевинарству. Комплетне 

радове извести у свему према важећим законима, стандардима, прописима и 

правилницима. 

 

ПРАВО УЧЕШЋА 

 

 Право учешћа имају сва заинтересована лица, која су регистрована код 

надлежног органа, односно уписанa у одговарајући регистар за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке. 

            Пожељно је да овлашћени представник понуђача у фази припреме понуде посети 

локацију и изврши увид на лицу места у објекат на коме ће се изводити радови. Термин 

обиласка је радним данима у периоду од 09:00 до 13:00 часова. Обилазак је потребно 

најавити код директора школе Марије Думитрашковић на телефон 019/544-020 или 

063/408805. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду. Понуда мора бити јасна и недвосмислена читко откуцана или 

попуњена штампаним словима, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом.  

 

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

            У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном 

ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је навео краћи рок за извођење 

радова. 

 

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 



 

 Понуђачи подносе понуду поштом или лично на адресу Наручиоца: Основна 

школа “Бранко Радичевић”  Интернационалних бригада 57, 19300 Неготин. 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета (стигла) до 

09.11.2020.године до 10:00 часова. 

  

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

  

           Рок за почетак извођења радова: 

           Одмах по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао.  
 

            Рок за завршетак радова:  

            Рок за завршетак свих радова је 30 (тридесeт) календарских дана од дана увођења 

Понуђача/Извођача радова у посао. 
  

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

 

 Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и 

које у потпуности испуњавају све захтеве из позива за достављање понуда. 

 Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити одбијене. 

Све неблаговремене понуде, ће се по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. Отварање се врши у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у 

Неготину, ул. Интернационалних бригада, број 57, последњег дана рока  за достављање 

понуда 09.11.2020. год. са почетком у 10 часова и 30 минута.  

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. Записник о 

отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за 

јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 

Записник се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

 Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 8 (осам) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко трезора општине 

Неготин у року од 45 дана од дана испостављања фактуре/рок је дефинисан у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012) и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра 

фактура од 19.01.2018. године(“ Сл. гласник РС” бр.7/2018).  



 

ЦЕНА 

 

 Износ понуђене цене у понуди  изражава се у апсолутном износу у динарима. 

Понуђачи који су у систему ПДВ-а исказују укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и цену 

са обрачунатим ПДВ-ом, а понуђачи који нису у систему ПДВ-а не исказују ПДВ. 

У цену улазе и сви обрачунати пратећи трошкови. 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној набавци радова, обавезан је да 

достави наручиоцу средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних 

обавеза:  

1. у моменту потписивања уговора бланко соло меницу чији је број наведен у 

меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са 

картоном депонованих потписа и оверену печатом и менично овлашћење за добро 

извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист 

Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак 

радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 

продужен и рок за завршетак радова; 

2. у моменту примопредаје радова бланко соло меницу чији је број наведен у 

меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са 

картоном депонованих потписа и оверену печатом и менично овлашћења за 

отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности 

уговора, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 

гарантног рока. 

Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, а као доказ Понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију меница, 

овереног од пословне банке Понуђача. 

Поред менице и меничног овлашћења Понуђач је у обавези да достави и картон 

депонованих потписа - копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Менице морају бити безусловнe и неопозивe, са клаузулoм «без протеста» и 

трошкова, вансудски. 

Менице морају бити насловљене на Основну школу „Бранко Радичевић“ Неготин, 

ул. Интернационалних бригада број 57. 

 Поднете менице неће садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

 Наручилац ће реализовати/уновчити депонована средства финансијског 

обезбеђења - бланко соло менице, у случају да Понуђач не буде извршавао уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац ће Понуђачу вратити нереализоване депоноване бланко соло менице, по 

истеку наведеног рока, на писани захтев Понуђача.   

 

Напомена:Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство 

обезбеђења за повраћај аванса и средство обезбеђења за добро извршење посла у 



моменту потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са 

следећим најбоље рангираним понуђачем. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈА 

 

Понуђач је дужан да приликом извођења, примењује све потребне мере заштите у 

складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 

гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), позитивноправним 

прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна.  

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује прописане мере 

заштите у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи 

и имовине.  
 

Начин спровођења контроле 

Надзорни орган Наручиоца врши контролу извођења радова.  
 

Гаранција  

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала. 

Понуђач је дужан да понуди гарантни рок од минимум 2 године за изведене радове који 

ће се рачунати од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова. 

Понуђач је обавезан да у гарантном року изврши отклањање недостатака о свом трошку 

на први писмени позив Наручиоца. 
 
 

1.15 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Лице за контакт: Живић Небојша, тел: 064/49-77-593e-mail (електронска пошта): 

osbranko.ng@gmail.com 

 

 

 

 


