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 четврту групу
школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3
бр. Н/Р/01/18
Позив за подношење понуда објављен је у Службеном листу Европске уније (OJEU) број
OJ S 207 од 26.10.2018. године, на Порталу јавних набавки Републике Србије, на
интернет страници Наручиоца и на интернет страници Јединице за управљање
пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд.
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
(„Службени гласник - Међународни уговори“ број 8-10, 12-15 и 11/17). Анекс II
Финансијског уговора потписан је 6. марта 2017. године.
Набавка се спроводи у међународном отвореном поступку у складу са Водичем за
набавке Европске инвестиционе банке објављеном на интернет страници
http://www.eib.org/attachments/strategies/procurement_en.pdf.
Предмет набавке: „Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за
четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа –
Компонента 3”.
Набавка је обликована по партијама:
Партија 1 - Изградња, реконструкција и санација школских објеката: ОШ „Вук
Караџић“, Батинац, Ћуприја; ОШ „Владислав Савић Јан“, Паруновац, Крушевац; ОШ
„Кнез Лазар“, Себечевац, Крушевац; ОШ „Кнез Лазар“, Мајдево, Крушевац; ОШ „Кнез
Лазар“, Велики Купци; Економско-трговинска школа, Ћићевац.
Партија 2 - Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново, Бачка Паланка.
Партија 3 - Реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка.
Партија 4 - Завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Димитрије Туцовић“, Чајетина.
Партија 5 - Изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно.

Партија 6 - Изградња фискултурне сале Средње школе у Свилајнцу.
Партија 7 - Надоградња објекта СШ Пета економска школа у Раковици, Београд.
Партија 8 - Завршетак изградње фискултурне сале Средње школе „Драгачево“, Лучани.
Партија 9 - Реконструкција, адаптација и санација школских објеката: ОШ „Младост“
Велико Боњинце, Бабушница; ОШ „Никета Ремезијански“ Бела Паланка; Техничка
школа „Бошко Крстић“ Бојник.
Партија 10 - Инвестиционо одржавање школских објеката: Уметничка школа „Стеван
Мокрањац“ Неготин, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, Неготин; ОШ „Вук Караџић“
Неготин.
Партија 11 - Изградња, реконструкција и адаптација школског објеката: ОШ „Свети
Трифун“ Александровац;
Партија 12 - Инвестиционо одржавање и адаптација школских објеката: ОШ „Јосиф
Панчић“ Баљевац, Рашка; ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Пољопривреднохемијска школа „Др. Ђорђе Радић“ Краљево; ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци,
Топола.
Партија 13 - Инвестиционо одржавање школских објеката: ОШ Доситеј Обрадовић,
Вражогрнац, Зајечар; ОШ „15 Мај“, Мали Јасеновац, Шипиково, Зајечар; ОШ „Јован
Јовановић Змај“ Салаш - Глоговица, Зајечар; Средњошколски Центар Зајечар.
Партија 14 - Инвестиционо одржавање школских објеката: ОШ „Бранко Радичевић“
Разбојна, Брус; ОШ „Бранко Радичевић ИО“ Златари, Разбојна, Брус; ОШ „Јован
Јовановић Змај“ ПО Лепенац, Брус; ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус.
Партија 15 - Реконструкција и доградња објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
За сваку партију биће 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. У случају разлика
у садржини, меродавна је верзија тендерске документације на српском језику, осим у
случају Општих услова уговора. Понуде се достављају на српском или енглеском језику.
Свака комуникација и кореспонденција са страним понуђачима мора бити на енглеском
језику.
Тендерска документација у електронској форми се, на захтев понуђача упућен на маил
адресу milos.manasijevic@piu.rs, шаље електронским путем на наведену адресу
Понуђача.

Уз сваку понуду мора бити достављена Тендерска гаранција (гаранција за озбиљност
понуде) банке за сваку од партија у износу од 2% вредности од понуђене цене у ЕУР.
Тендерска гаранција мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока
важности Понуде.
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
контрагаранцију 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 радним данима
од 9 часова до 14 часова, уз обавезну најаву путем емаил адресе:
milos.manasijevic@piu.rs.
Адреса за подношење и отварање понуда:
Јединица за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд
Вељка Дугошевића бр. 54, V спрат, писарница
11000 Београд, Србија
“Програм модернизације школа”
Понуде морају да буду достављене у затвореној коверти лично или путем поште на горе
поменутој адреси најкасније до 11.12 2018. године до 11 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу 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 дана 11.12.2018. године у 12 часова на адреси Јединица
за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд, Вељка Дугошевића бр. 54, 11000

Београд, у присуству представника понуђача који се одлуче да присуствују отварању
понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Захтев за појашњење, као и додатне информације о набавци могу се упутити
писаним путем - поштом, на адресу: Јединица за управљање пројектима у јавном
сектору д.о.о. Беодрад, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд или писаним путем електронском поштом, на адресу: milos.manasijevic@piu.rs, са назнаком за набавку
бр. Н/Р/01/18 - „Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за
четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа –
Компонента 3”.

