
 

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА 
 Студентски трг  5, Београд 

Дел.број: 04-1994/7 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 04-05/2019, ЗАНАТСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо прву измену конкурсне 

документације за јавну набавку мале вредности чији су предмет занатско-грађевински 

радови у Задужбини Илије М. Коларца, редни број набавке 04-05/2019. 

Продужава се рок за подношење понуда. 

Рок за подношење понуда је 28.10.2019. године до 12,00 часова. Јавно отварање понуда 

обавиће се 28.10.2019. године у 12,30 часова. 

Ова измена представља саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације на страни 5, у поглављу 2.  Врста, 

техничке карактеристике, квалитет, количина, рок извршења, гаранција, тако што 

се први став „Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак 

локације на којој ће се вршити радови, уз претходну најаву на мејл: tehnika@kolarac.rs“ 

мења и гласи „Понуђачи могу пре достављања понуде да изврше обилазак локације 

на којој ће се вршити радови, уз претходну најаву на мејл: tehnika@kolarac.rs“. 

Ставови 2 и 3 се бришу. 

 

Измењена конкурсна документација је у прилогу овог дописа. 

Наручилац ће измењену конкурсну документацију објавити на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници. 
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 ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА 
 Студентски трг  5, Београд 

 e-mail: pravna.sluzba@kolarac.rs 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

 

 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ЗАНАТСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

у објекту Задужбине Илије М. Коларца у Београду 
 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр.04-05/2019 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда: 28.10.2019.године  до 12:00 часова 

Јавно отварање: 28.10.09.2019. године у 12:30 часова 

 
    
 
 

 
 
 
 

БЕОГРАД,  октобар 2019. године 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Задужбина Илије М. Коларца 

Адреса: Београд, Студентски трг 5, 

Интернет страница: www.kolarac.rs 
ПИБ: 1001148475 

Матични број: 07031424 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Јавна набавка се спроводи по правилима поступка за јавне набавке мале 

вредности у складу са чл. 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  

број 124/12,  14/15 и 68/15). 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 04-05/2019 је Набавка радова – ЗАНАТСКО-

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ у објекту Задужбине Илије М. Коларца 
 

 Врста, техничке карактеристике предметне набавке садржани су у Обрасцу 1а 

„ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“ 

 Рок завршетка радова: најкасније до 05.12.2019.године. 

 Место извршења радова: објекат Задужбине Илије М. Коларца, ул. Студентски 

трг 5, Београд. 

 

1.4. Партије 

 Предметна набавка није обликована по партијама. 

               

1.5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  
Критерију за доделу уговора: Економски најповољнија понуда (цена, гарантни рок) 

 

1.6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресе где је 

конкурсна документација доступна: 

      -Портал јавних набавки 

      -Интернет страница наручиоца - www.kolarac.rs 
 

1.7. Начин подношења понуда и рок: 

Понуда се подноси  у  писаном облику,  непосредно  или  путем  поште  препорученом 

пошиљком у затвореној коверти  или кутији повезана тако да се појединачни документи не   

могу вадити,  затворену   тако  да  се  приликом  отварања понуда са сигурношћу може  

утврдити  да  се први пут отвара, на адресу наручиоца: Задужбина Илије М. Коларца, 

Студентски трг 5, 11000 Београд, са напоменом „Понуда за јавну набавку мале 

вредности – зaнатско-грађевински радови“ број  ЈНМВ 04-05/2019“–НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и име особе за 

контакт. 

Рок за подношење понуда је 28.10.2019. године до 12:00 часова.  
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1.8. Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након рока за подношење понуда, дана 

28.10.2019 године, у 12:30 часова у згради Задужбине Илије М. Коларца, Студентски 

трг 5, Београд, 1. спрат, канцеларија 7, у присуству чланова комисије за предметну јавну 

набавку.    

 
1.9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуде.  

 

1.10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели уговора за предметну јавну набаку биће донета у року од пет дана од 

дана отварања понуда. 

 

1.11. Контакт: Нада Томић, e-mail: pravna.sluzba@kolarac.rs 

       Петар Ђоновић:tehnika@kolarac.rs 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, ГАРАНЦИЈА 

 

Понуђачи могу пре достављања понуде да изврше обилазак локације на којој ће се 

вршити радови, уз претходну најаву на мејл: tehnika@kolarac.rs  

 

2.1 Врста,  опис  и  техничке  карактеристике радова  садржани  су  у  конкурсној 

Документацији  у Обрасцу 1a -  „Структура цене – предмер  и  предрачун радова“; 

 

2.2. Рок извршења уговорених радова до 05.12.2019.године; 

 

2.3 Место извршења: Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд 

 

2.4.Уговорени радови ће се по потреби изводити на захтев наручиоца и ван радног 

времена, викендом и празником, без права на увећану накнаду по основу рада ван 

радног времена. 

 

Сав уграђени материјал мора бити А или I класе. Извођач радова дужан је да о свом 

трошку изнесе намештај и након обављеног посла поново га врати. У цену уговорених 

радова урачунати су набавка материјала, транспорт, истовар, припремни радови са 

употребом свих алата и помоћних материјала (према важећим прописима и мерама 

Закона БЗНР-а) прикупљање, утовар шута, одвоз истог, одржавање просторија током 

извршења уговорених радова (набавка и постављање заштите  од  полиетиленске фолије, 

а сва евентуална прљања или оштећења пода, столарије и радијатора падају на терет 

извођача), као и завршно чишћење за сваки појединачни обављени посао. 

a.  Наручилац и  понуђач  ће записнички констатовати обим и  квалитет  изведених 

радова.  У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених 

радова,  понуђач   мора  исте   отклонити  најкасније   у  року  од  7  дана,   од  дана 

сачињавања записника о рекламацији. 

b. Гаранција  за  изведене  радове  је  најмање  12  месеци.  Гарантни  рок  тече  од    

записничког пријема изведених радова. 
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4.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

4.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

 

4.2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 

- Понуђач понуду подноси у писаном облику, непосредно или путем поште 

препорученом пошиљком у затвореној коверти или кутији повезана тако да се 

појединачни документи не могу вадити, затворену тако да се приликом отварања 

понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.  

- На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и име 

особе за контакт. 

- У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свух учесника у заједничкој 

понуди. 

- Понуду доставити на адресу: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 

11000 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Занатско-грађевински 

радови, ЈНМВ 04-05/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 28.10.2019. до 12:00 часова. 

- Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и 

оверени печатом од стране понуђача. 

- Модел уговора мора бити попуњен, тамо где је то предвиђено, оверен печатом, 

обавезно потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.  

- Понуда мора бити комплетна.  

- Некомплетне понуде неће се узети у разматрање.  Некомплетном понудом се сматра 

понуда која не садржи сваки тражени образац, документ, уговор или изјаву. 

 

Понуда мора да садржи потписан: 

Р.Б. Назив обрасца Образац или 

прилог 

1 Образац понуде   Образац 1 

2 Образац Техничке спецификације Образац 1a 

3 Прилоге обрасце понуде (у зависности да ли понуђач наступа 

самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда) 

Прилози 1, 2 или 3 

4 Модел уговора Образац 2 

 

5 

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у 

заједничкој понуди)  

 

Образац 3 

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће 

у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

Образац 3а 

6 Образац понуде о независној понуди Образац 4 

7 Изјава понуђача о реализованим уговорима и вредностима 

тих уговора у предходне две године 

Образац 5 
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