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АП ВОЈВОДИНА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Број:417/10
Дана:17.11.2017. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку услуга–ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА -ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СТАРИЈИХ ОСОБА
П+1+Пот. и -САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА У ОЈ СТАРИ ДОМ ГЕРОНТОЛОШКОГ
ЦЕНТРА КИКИНДА, ЈНМВ 8/2017 је сачинила

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2
I
У поглављу
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

3.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
на страни 7 Конкурсне документације
У делу „ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ТОПЛОВОДА“
алинеја 2 – „Урадити“:
брише се текст „- елаборат заштите од пожара и
-пројекат заштите од пожара за извођење радова“
на страни 8 Конкурсне документације
3.2.ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

у табели- под ред. бр. 2 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ТОПЛОВОДА
- иза текста „-Пројекат машинских инсталација „ додаје се текст „подразумева и потребне
грађевинске радове“
брише се текст –:“Елаборат заштите од пожара и- Пројекат заштите од пожара за извођење
радова“
Испод табеле се брише текст „Израда геодетске подлоге је обавеза инвеститора.“
уноси се текст: „Обавеза пројектанта је да изврши прибављање геодетских подлога“
остали текст се не мења
у прилогу измена и допуне је нови образац

Приликом достављања понуде користити образац у прилогу ове измене.
II
У поглављу
V II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

на страни 23 Конкурсне документације
мења се образац: V II 9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У обрасцу се брише текст:“ Уколико понуду подноси група понуђача, који учествују у
заједничкој понуди, овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе
понуђача

Уноси се текст: „ Уколико понуду подноси група понуђача, који учествују у заједничкој
понуди, овај образац потписује и оверава печатом овлашћено лицe сваког понуђача из
групе понуђача
Изјаву копирати у довољном бројку примерака“
у прилогу измена и допуне је нови образац

Приликом достављања понуде користити образац у прилогу ове измене.
Сагласно одредбама закона наручилац ће продужити рок за достављање понуда.
Комисија за ЈНМВ 8/2017.

3.2.ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Р Спецификација и структура цене
Једин коли
б
ица
чина
мере
1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НОВИ ОБЈЕКАТ КОЈА
ПОДРАЗУМЕВА :
- Идејно решење пројекта за издавање локацијски
услова, рок до30 дана
комплет
- Пројекат за грађевинску дозволу, рок до 25 дана
- Пројекат за извођење, рок до15 дана
- Максималан рок за израду је до70 дана, без
обухватања поступка обједињене процедуре

2

Потребно је урадити следеће свеске пројеката:
--КТ план са синхронизованом копијом плана
водова
-Пројекат архитектуре,
-Пројекат конструкције,
-Пројекат машинске инсталације,
-Пројекат електро инсталације,
-Пројекат водовод и канализација,
-Пројекат хидрантске мреже,
-Пројекат лифта,
-Противпожарни елаборат за добијање грђавинске
дозволе,
-Пројекат противпожарне заштите за извођење, ---Пројекат план превентивних мера,
-Елаборат енергетске ефикасности.
Пројекат израдити у електронској и
штампаној форми-у 4 примерка.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ
ТОПЛОВОДА подразумева
комплет
-Идејни пројекат санацију по решењу 145. ЗОП,
РОК ..............................до.30 дана
Пројекат за извођење, до 15 дана.
Укупно : .......................до 45 дана.
ПРОЈЕКАТ ОБУХВАТА :
- Пројекат машинских инсталација,
подразумева и потребне грађевинске радове
Пројекат израдити у електронској и
штампаној форми-у 4 примерка

Вредност
без ПДВ

Вредност
СА ПДВ

1

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ
Обавеза пројектанта је да изврши прибављање геодетских подлога
Изабрани пројектант је дужан да се приликом израде пројекта придржава стандарда и норматива
утврђених за социјалну заштиту, као и других прописа који регулишу област која је предмет
набавке.
Пројекте доставити у следећим форматима: Word, exscel, ili pdf-eлектронски на ЦД и потписани и
штампани у 4 примерка.
место и датум
сагласан понуђач
_________________________
МП
__________________________

стр 8.

Образац бр VII-9)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у
постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник
РС” бр. 86/2015),
ПОНУЂАЧ , ________________________________________, (уписати назив понуђача)
Адреса____________________________________________
ПИБ_______________________________________________
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности, набавка бр.8/2017
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , за Геронтолошки центар Кикинда
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 i 68/2015), уговор о јавној набавци
бити ништаван.
Датум:
_______________________________

МП

Потпис понуђача
__________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку

Уноси се текст: „ Уколико понуду подноси група понуђача, који учествују у заједничкој
понуди, овај образац потписује и оверава печатом овлашћено лицe сваког понуђача из
групе понуђача
Изјаву копирати у довољном бројку примерака,
стр 23.

