Број: 63- 302/2019
Дана:21.11.2019.
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012,14/15 и
68/15); упућујемо Вам:
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 1
за следећу услугу: Услуга израде пројекта увођења централног грејања у објекат
Историјског архива Сомбор
Пројектни задатак:
Пројектни задатак за израду пројекта увођења централног грејања и гасификације у
објекат Историјског архива Сомбор
I Општи подаци
Инвеститор:

Историјски архив града Сомбора

Позиција објекта: Трг Цара Лазара бр. 5 , Сомбор
За потребе инвеститора, Историјски архив града Сомбора, потребно је урадити Идејно
решење ради добијања Локацијских услова, грејне инсталације и унутрашње гасне
инсталације. Идејно решење треба да садржи архитектонско-грађевински део, електро део и
идејно решење машинских инсталација.
Такође, ради добијања Одобрења за изградњу по члану 145 Закона о планирању и изградњи
објеката, потребно је урадити Идејне пројекте машинских и електро инсталација и
архитектонско-грађевински део.
Као извор толотне енергије предвидети гасни генератор одговарајуће топлотне снаге,
предвиђеног места уградње у дворишту зграде. Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати
у складу са условима добијеним од стране дистрибутера, ''Сомбор-гас'''из Сомбора. Сама
локација мернорегулационе станице биће дефинисана од стране дистрибутера гаса.
За грејна тела усвојити панелне челичне радијаторе са ручним регулационим вентилима.
Усвојити двоцевни систем, од бакарних цеви, водећи рачуна о
конфигурацији објекта, просторијама унутар објекта и регала за архивирање унутар
просторија.
За део опреме која није сатавни део гасног генератора, као што су разделнице-сабирнице,
систем пумпи, експанзионе посуде, инвеститор ће обезбедити једну просторију ради
смештаја истих. Њена локација зависи од предложене локације гасног генератора.
У депоима усвојити температуру +17 0C а у канцеларијама, где бораве људи, усвојити 20 0C.

Сасатавни део Идејних пројеката терба да буде и тендер, довољно квалитетно урађен да се
на основу њега може расписати јавна набавка за извођење радова.
Све трошкове добијања сагласности сносиће Инвеститор.
Након добијања Одобрења за извођење радова, обавеза пројектанта је да уради и пројекат за
извођење (ПЗИ)
Пре техничке контроле пројекта, Пројектант је обавезан да достави пројекте на преглед
лицу које врши стручни надзор над пројектовањем у име инвеститора.
Спољну техничку контролу главог пројекта обезбеђује пројектант уз писмену сагласност
инвеститора.
Пројекат испоручити у 4 (четири) примерака у тврдом повезу и 4 (четири) примерка у дигиталној
форми на компакт диску: текстуални део у .doc формату, предмер и предрачун у .xls формату,
графичке прилоге у .dwg формату (користити стандардне Windows фонтове - Ариел, лева маргина
од 3 цм, ћирилично писмо, за сву текстуалну документацију).

Техничка Спецификација
Ред.
бр.

Опис предмета набавке

Количина

1

Израда Идејног решења (ИДР) за добијање Локацијских
услова који се састоји од архитектонско-грађевиснког дела,
електро дела и дела машинских инсталација грејања и
унутрашње гасне инсталације

1 ком.

2

Израда Идејног пројекта (ИДП) који се састоји од
архитектонско-грађевинског дела, електро дела и машинских
инсталација грејања и унутрашње гасне ради добијања
Одобрења за извођење радова на основу члана 145 Закона о
планирању и изградњи.

1 ком

3

Израда Пројекта за извођење (ПЗИ)

1 ком.

4

Израда Главног пројекта ППЗ

1 ком.

Напомена:
Набавку је потребнo извршити једнократно у текућој години.
Понуђена цена мора бити фиксна за сво време трајања Уговора и мора да покрива све
трошкове које Понуђач има у реализацији набавке.
Рок за доставу Ваше понуде је најкасније до дана 28.11.2019. до 11,00 часова.
Обавештавамо Вас да ће критеријум за избор најповољнијег понуђача бити „најнижа
понуђена цена“.
Услови су:
Рок за пружање услуге: Рок за израду идејних решења је 8 дана од дана потписивања
уговора а рок за израду Идејних пројеката је 15 дана од дана добијања Локацијских услова
Рок извршења комплетне услуге је максимално 45 календарских дана рачунајући од дана
увођења у посао.
-

начин плаћања - налог за пренос
рок плаћања - не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана
пријема рачуна на писарници Наруциоца.

Упутство за израду понуде:
У понуди навести: Укупну вредност понуде без ПДВ-а.
Рок плаћања, рок за пружену услугу и остале услове везане за понуду.
Понуђач мора доставити доказе да располаже неопходним кадровским капацитетом и
то:
❖

да има у радном односу или на други начин радно ангажованa сходно Закону о
раду најмање следећа лица која ће потписати и израдити захтеване пројекте:
- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер архитектуре са лиценцом 300 –
Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације, који мора да поседују личне
референце да је у периоду од претходне 3 (три) године до дана за подношење
понуда као главни пројектант израдио најмање 5 пројеката за објекте, од којих
најмање 2 минималне квадратуре 1.200м2
- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер машинства са лиценцом 330 –
Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
- најмање 1 дипломирани/мастер инжењер електротехнике са лиценцом 350 –
Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

Доказ:1
- Фотокопије одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава,
промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица
- Фотокопије важећих уговора о радном ангажовању (уговор мора бити важећи у
тренутку подношења понуде) за радно ангажована лица код понуђача (или једног од
чланова групе) по основу другог уговора у складу са Законом о раду

Вашу понуду можете доставити поштом на адресу Историјски архив Сомбор, Трг цара
Лазара бр. 5, 25101 Сомбор е-маилом info@arhivsombor.org.rs до дана и сата наведеног у
овом Позиву. У случају да се Ваша понуда прихвати, послаћемо Вам Наруџбеницу/Уговор
најкасније у року од 8 дана од дана окончања поступка.

____________________________

Заштита података о личности: Понуђач ће на достављеним М или М3-А обрасцима којима се потврђује пријава, промена
или одјава на обавезно социјално осигурање, односно уговорима о раду или радном ангажовању учинити недоступним за
Наручиоца податке који се у смислу одредби Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008,
104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) могу третирати као подаци о личности (јединствени матични број
грађана, пол и датум рођења и др.).
1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

__________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
8.- Особа за контакт:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Услуга израде пројекта увођења централног грејања у објекат историјског архива
Сомбор
Ред.
бр.

Опис предмета набавке

Количина

Израда Идејног решења (ИДР) за добијање Локацијских
услова који се састоји од архитектонско-грађевиснког
дела, електро дела и дела машинских инсталација грејања
и унутрашње гасне инсталације

1 ком.

2

Израда Идејног пројекта (ИДП) који се састоји од
архитектонско-грађевинског дела, електро дела и
машинских инсталација грејања и унутрашње гасне ради
добијања Одобрења за извођење радова на основу члана
145 Закона о планирању и изградњи.

1 ком

3

Израда Пројекта за извођење (ПЗИ)

1 ком.

4

Израда Главног пројекта ППЗ

1 ком.

1

Цена без ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

- Рок пружања услуге _________ календарских дана (не може бити дужи од 45 календарских дана од момента
пријема писаног налога од стране Наручиоца),
- Начин плаћања - налог за пренос,
- Рок плаћања __________ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана).
Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

М.П.
Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац у складу са наводима и
захтевима у табели. Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца а све у складу са техничким
карактеристикама из ове конкурсне документације.
Понуђене цене су фиксне. Цене морају бити јасно и читко уписане.У цену морају бити укључени сви
трошкови за извршење предметне јавне набавке.

