Наручилац: Српски православни манастир Жича
ПИБ: 104462289
Матични број: 17530437
Адреса наручиоца: Готовац 1, 36 221 Жича
Број: 167/2019

Датум: 15.10.2019.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Извештаја о стручној оцени понуда број: 166/19 од 14.10.2019.
године Комисијe за јавну набавку образованe Решењем број: 01-2/2019 од 26.08.2019. године,
одговорно лицe Српског православног манастира Жича доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ–
радови – Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на
партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче

Број: ЈН 01/2019
Уговор за јавну набавку радовa – Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира
Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче,
редни број: 01/2019, додељује се понуђачу: Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“ д.о.о, Београд, Војводе Степе 466.
Образложење
Јавна набавка радовa – Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче:
радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче,
редни број: 01/2019, процењене вредности 8.468.710,00 динара без ПДВ-а, за коју се спроводи
поступак јавне набавке у отвореном поступку, Наручиоца - Српски православни манастир Жича,
Готовац 1, 36 221 Жича. Ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови; 454430-4-фасадни
радови; IA25 санирање; IA41 рестаурација; 45232451-8 – радови на одводњавању и површински
радови.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Српског православног манастира Жича,
Готовац 1, 36 221 Жича, дана 09. октобра 2019. године у 12:30 часова.
Благовремено тј. до 09. октобра 2019. године, до 12:00 часова, примљене су понуде следећих
Понуђача, и то по наведеном редоследу:
Назив понуђача
Број под којим је
Датум
Час
Број под којим
понуда заведена код
пријема
је
Понуђача
понуда
заведена код
Наручиоца
Привредно друштво за
2008/19 ОД
160
09.10.2019.
11:00
изградњу, обнављање и
08.10.2019.
реконструкцију
грађевинских објеката
,,КОТО“ д.о.о, Београд,
Војводе Степе 466
1

Неблаговремених понуда: Нема.
Преглед благовремено пристиглих понуда:
Редни број 1.
Назив Понуђача:

Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“
д.о.о, Београд, Војводе Степе 466

ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ:
Услов из члана 75. ЗЈН
Да је понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став
1. тачка 1. ЗЈН)

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе, ако има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. тачка 4. ЗЈН)

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став
1. тачка 5. ЗЈН)

Докази из члана75. и 76. ЗЈН
ИЗЈАВА
којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4), дефинисане
овом Конкурсном
документацијом

ИЗЈАВА
којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом Конкурсном
документацијом
Важећа
лиценца
И090А1
(Решење
министарства
надлежног
за
послове
грађевинарства) у складу чланом
150. став 2. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014
и
145/2014)
и
Правилником о начину, поступку
и
садржини
података
за
утврђивање испуњености услова
за издавање лиценце за изградњу
техничке
документације
и
лиценце за грађење објеката за

Приложен доказ
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које грађевинску дозволу издаје
министарство,
односно
аутономна покрајна, као и о
условима за одузимање тих
лиценци (''Сл. гласник РС'' бр.
24/2015)
за
Извођење
грађевинско-занатских радова на
објектима
у
границама
непокретних културних добара од
изузетног значаја и културних
добара уписаних у Листу светске
културне и природне баштине и
на објектима у заштићеној
околини културних добара од
изузетног значаја са одређеним
границама катастарских парцела
и на објектима у заштићеној
околини
културних
добара
уписаних у Листу светске
културне и природне баштине.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач није био у блокади непрекидно, у току
2016, 2017, 2018 и до дана подношења понуде
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
у периоду од 2013. па до дана подношења понуда у
уговореном року и квалитету, извео конзерваторско рестаураторске радове на манастирским комплексима
на минимум 5 (пет) културних добара од изузетног
значаја у укупном износу од 15.000.000 динара без
ПДВ
у периоду од 2013. па до дана подношења понуда у
уговореном року и квалитету, извео конзерваторскорестаураторске радове на зидном сликарству на
минимум 3 (три) културна добра од изузетног значаја
Да је понуђач у моменту подношења понуде има:
- ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом
- ИСО 14001 – систем менаџмента заштитом
животне средине
- ОХСАС 18001 - систем менаџмента заштитом
здравља и безбедности на раду
- ИСО 50001 - систем менаџмента енергијом
- ИСО 27001 - систем менаџмента безбедности
информација
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у
радном односу или на други начин ангажованo
најмање:
1 (једног) дипл. инжењера архитектуре са важећом
лиценцом 400, са положеним стручним испитом из
области заштите културних добара са стеченим
стручним звањем конзерватор, односно рестауратор
(члан 66. Закона о културним добрима - ''Сл. гласник
РС'' бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон и
Правилник о програму стручног испита у делатности
заштите културних добара и начину његовог полагања
– ''Сл. гласник РС'', бр. 11/96 и 15/96-испр.) и
искуством
на
пословима
конзервације/санације/рестаурације на минимум 5
(пет) културних добара од изузетног значаја

Потврда
о
броју
дана
неликвидности издата од стране
Народне банке Србије
-Фотокопија закључених уговора
-Фотокопија потписане и оверене
окончане ситуације
- Копија одлуке о статусу објекта

-Фотокопија закључених уговора
-Фотокопија потписане и оверене
окончане ситуације
- Копија одлуке о статусу објекта
Фотокопије
наведених
сертификата

-Копија уговора о раду или
ангажовању (за дипл. инжењера
архитектуре);
-Копија Лиценце, са потврдом
ИКС да је иста важећа (за
дипл. инжењера архитектуре);
-Копија уверења о положеном
стручном испиту и стеченом
звању и решења о именовању
за одговорног извођача радова
(за
дипл.
инжењера
архитектуре).
-Копија потврде о радном
искуству издату од стране
послодавца да је дипл.инж.арх.
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Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у
радном односу или на други начин ангажованo
најмање:
5 зидара, 3 фасадера, 2 ликоресца и 5 помоћних
радника
Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у
радном односу или на други начин ангажованo
најмање:
1 (једно) лице са високом стручном спремом са
Лиценцом за обављање послова безбедности и
здравља на раду
да има радно ангажована лица која ће чинити
стручну екипу. Стручна екипа треба да се састоји
од руководиоца и најмање 3 члана.
- Руководилац стручне екипе мора бити дипл.
конзерватор – рестауратор или дипл. рестауратор и
конзерватор или дипл. сликар рестауратор, са
искуством у конзервацији и рестаурацији зидног
сликарства на културним добрима од мин 18 месеци,
- Остали чланови стручне екипе морају имати
искуство на конзервацији зидног сликарства на
културним добрима од мин 6 месеци
Да понуђач у моменту подношења понуде располаже
(у својини, по основу уговора о закупу, лизингу,
пословно - техничкој сарадњи и сл.) са минимум:
1. 2 (два) теретна возила и то:
1 возило носивости до 1,5 тоне, са важећом
регистрацијом;
1 возило носивости минимум 1,5 тона, са важећом
регистрацијом
Да понуђач у моменту подношења понуде располаже:
цевастом скелом минимум 1.000м2

радио на наведеним пословима,
која обавезно садржи податке о
називу културног добра, послу
који је обављен и времену када је
посао обављен са препоруком,
или Решење о именовању
одговорног извођача радова на
наведеним пословима (за дипл.
инжењера архитектуре)
Копија уговора о раду или
ангажовању (за сва наведена
лица)
-Копија дипломе или уверења о
стеченом образовању (за зидаре,
фасадере, ликоресце).
Копија уговор о раду или
ангажовању и Лиценца за
обављање послова безбедности
и здравља на раду

Копија уговора о раду или
ангажовању (за сликара);
Копија дипломе или уверења о
стеченом образовању
Копија потврде о радном
искуству издату од стране
послодавца за наведена лица

Копија
очитаних
важећих
саобраћајних дозвола и копија
полисе осигурања.
Уколико понуђач није власник
возила, потребно је да достави и
копију доказа о правном основу
коришћења возила (уговор о
закупу, уговор о лизингу, уговор о
пословно-техничкој садарњи…)
За средства - цевасту скелу,
набављену до 31.12.2018. године
– копија пописне листе или
аналитичке картице основних
средстава,
на
којима
ће
маркером
бити
означена
тражена опрема.
За средства набављена од
01.01.2019.
године
копија
рачуна и отпремнице.
Уколико понуђач није власник
средстава, потребно је да
достави и копију доказа о
правном основу коришћења
средстава (уговор о закупу,
уговор о пословно-техничкој
сарадњи…)
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Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНЦАМА
Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Попуњен, потписан и оверен МОДЕЛ УГОВОРА
Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (овај
образац није обавезан)
Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ПРЕДМЕР РАДОВА
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОРИГИНАЛ ОБАВЕЗУЈУЋЕ И БЕЗУСЛОВНО ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА
ОРИГИНАЛ ОБАВЕЗУЈУЋЕ И БЕЗУСЛОВНО ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОРИГИНАЛ ОБАВЕЗУЈУЋЕ И БЕЗУСЛОВНО ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Укупна цена без ПДВ-а

8.381.149,50 РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

10.057.379,40 РСД
- до 30 % авансно од уговорене цене, након закључења уговора у року до
45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса код
Наручиоца и уговорених средстава финансијског обезбеђења;
- до 90 % од уговорене цене, по привременим месечним ситуацијама
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у
року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране
Наручиоца;
- остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене,
по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране
стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације од
стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји објекта
и коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског
обезбеђења.
90 дана (Рачуна се од дана отварања понуде, и не може бити краћи од 90
дана)
90 календарских дана (Рачуна се од дана увођења Извођача у посао и не
може бити дужи од 90 календарских дана)
2 (Рачуна се од записничке примопредаје уговорених радова, и не може
бити краћи од 2 године)

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Рок извођења радова,

Гарантни период

У складу са наведеним, Комисија је констатовала да је понуда понуђача: Привредно друштво за
изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“ д.о.о, Београд, Војводе
Степе 466, понуда број 2008/19 од 08.10.2019. године, која је заведена код Наручиоца под
бројем 160 од 09.10.2019. године, са понуђеном ценом услуга од 8.381.149,50 РСД динара
најповољнија.
На основу изнетог, Комисија предлаже одговорном лицу Српског православног манастира
Жича, након спроведеног поступка јавне набавке радовa Наставак конзерваторских радова у
оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче, редни број: 01/2019, да закључи уговор са понуђачем:
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Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“
д.о.о, Београд, Војводе Степе 466.
На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.
Наручилац задржава право да закључи уговор у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о
јавним набавкама.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач који има интерес за доделу уговора
у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН може поднети захтев за заштиту права у року
од 10 (десет) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки, у складу са чл.
148. и 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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