Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
као Наручилац

објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА НАБАВКУ
Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу
школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3
бр. Н/Р/02/16

Набавка се спроводи за потребе реализације Програма модернизације школа.
Финансијски уговор између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, којим је
одобрен зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације образовања у Србији,
објављен је у „Службеном гласнику - Међународни уговори“ број 8-10 и 12-15.
Набавка се спроводи у међународном отвореном поступку у складу са Водичем за
набавке Европске инвестиционе банке.
Почетак Радова се очекује у новембру 2016. године.
Предмет набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3.
Набавка је обликована по партијама.
Партија
Радови
1
Изградња, реконструкција,
адаптација и санација школских
објеката
2
Изградња, адаптација и санација
школских објеката
3

Изградња, реконструкција и санација
школских објеката

4

Изградња школских објеката

Локација
Београд, Богатић, Топола, Мајданпек,
Владимирци
Краљево, Врњачка бања, Крушевац,
Бујановац, Нови Пазар
Нови Сад, Пећинци, Опово, Кула, Ада,
Сремски Карловци, Ковачица, Чока
Нови Сад

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
За сваку партију ће бити закључен посебан уговор.
Понуђач мора дати понуду за све количине исказане у оквиру партије. Понуде за део
партије се неће разматрати.
Понуде са варијантама неће бити прихваћене.
Понуде са попустом на цену неће бити прихваћене.
Тендерска документација је доступна на српском и енглеском језику, осим предмера
радова и техничке документације који су доступни само на српском језику. У случају

разлика у садржини, меродавна је верзија тендерске документације на српском језику.
Понуде се достављају на српском или енглеском језику.
Тендерска документација, у електронској форми може се преузети на доле наведеној
адреси по уплати бесповратне накнаде од 100,00 евра или у динарској противвредности
обрачунатој по средњем курсу НБС на дан уплате. Пре преузимања конкурсне
документације потребно је доставити потврду о уплати ове накнаде, као и захтев за
преузимање тендерске документације. На захтев понуђача, тендерска документација ће
бити послата електронским путем тј. путем е-маила.
Динарски износ треба уплатити на рачун ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд 2851001000000216-50, са шифром плаћања 221 и са позивом на број Н/Р/02/16.
Подаци за плаћање у страној валути (ЕУР) за понуђаче нерезиденте Републике Србије:
Intermediary Bank/ Correspondent Bank
Swift – BIC:
DEUTDEFF
Name:
DEUTSCHE BANK AG
City, Country:
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with institution/ Beneficiary’s Bank
Swift – BIC:
SABRRSBG
Name:
SBERBANK SRBIJA AD
City, Country:
BELGRADE, SERBIA
Beneficiary
IBAN/ Account Number:
Company name:
Street:
City, Country:

RS35285100120989119203
JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ DOO BEOGRAD
NEMANJINA 22-26
Beograd – Savski venac, Republic of Serbia

Све понуде морају бити праћене:
1. Тендерском гаранцијом (гаранцијом за озбиљност понуде) банке за сваку од партија
у износу од 50.000,00 ЕУР, наплативој у динарској противвредности, по средњем
курсу НБС на дан плаћања. Тендерска гаранција мора да буде важећа најмање
тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.
2. Обавезујућим Писмом о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора гаранције за повраћај аванса, у износу авансе
уплате од 25% од вредности Уговора и са роком важења гаранције 45 дана дужим од
истека рока предвиђеног за извођење радова. Писмо о намерама ступа на снагу даном
отварања понуда и важи до издавања банкарске гаранције за авансно плаћање.
3. Обавезујућим Писмом о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора гаранције за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности Уговора и са роком важења гаранције 45 дана дужим од истека
рока предвиђеног за извођење радова. Писмо о намерама ступа на снагу даном
отварања понуда и важи до издавања банкарске гаранције за добро извршење посла.
4. Обавезујућим Писмом о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора и са роком важења гаранције 45
дана дужим од уговореног гарантног рока.

Гаранцију за повраћај аванса и гаранцију за добро извршење посла, изабрани понуђач
обавезан је да достави у року од 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора.
Понуђачи резиденти достављају гаранције домаћих банака.
За понуђаче нерезиденте прихватљиве су гаранције страних банака које имају најмањи
рејтинг БББ+ до БББ- (Баа1 до Баа3), а уколико страна банка има нижи рејтинг од
траженог понуђач нерезидент ће бити у обавези да уз гаранцију стране банке обезбеди
и контрагаранцју домаће банке.
Уколико нерезидент доставља гаранцију стране банке потребно је да исту достави
преко коресподентне банке у Републици Србији.
Наручилац задржава право да, у случају промењеног рејтинга банке током трајања
уговора са понуђачем, захтева замену гаранције или контрагаранцију прихватљиве
банке.
Период важности понуде је најмање 120 календарских дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Право да учествују имају сва заинтересована лица која задовољавају услове за
учествовање у тендерској процедури.
Понуђач је дужан да посети локације тј. школске објекте и достави потврде о
извршеним обиласцима.
Увид у доступну пројектно техничку документацију могуће је остварити сваког радног
дана од 10 – 13 часова уз обавезну најаву путем е-маил адресе
modernizacijaskola@piu.rs.
Адреса за подношење и отварање понуда као и за увид у тендерску документацију:
“ЈУП Истраживање и развој” доо Београд
Вељка Дугошевића бр. 54
11000 Београд, Србија
Понуде морају да буду достављене у затвореној коверти лично или путем поште на горе
поменуту адресу најкасније до 22. новембра 2016. године до 11:00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном пасусу сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Отварање понуда ће се обавити истога дана у 12:00 часова на истој адреси у присуству
представника понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Појашњења као и додатне информације о набавци могу се добити путем електронске
поште на следећу адресу: modernizacijaskola@piu.rs, са назнаком за набавку бр.
Н/Р/02/16 - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу
школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3.

