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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 25/18

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Наручилац врши Измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку радова –
рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому Народне
скупштине, ЈН бр 25/18, и то у поглављу III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , у делу - опис
радова, на страни 4 и 5 конкурсне документације и то:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВАПРЕДМЕР РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Зграда Дома Народне скупштине Републике Србије представља културно добро и под заштитом је
Завода за заштиту споменика културе. Код извођења радова у Дому, због посебног третмана
извођача радова и њихове провере, обавезе да уз извођаче радова константно буде ангажован
одређен број људи с обзиром да није дозвољено њихово самостално кретање по просторијама
Дома, због чињенице да се радови врше углавном у терминима када парламент не заседа и када
одбори немају седнице, те је ограничено време и рок извршења, неопходно је да услови за
исправност понуде буду строги, што ће довести до избора само оних понуђача који су проверени и
доказани у овом послу.
Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локације на којој ће се
вршити радови, уз претходну најаву на мејл: ljiljana.vrzina@parlament.rs
Представник понуђача који ће вршити обилазак локације, дужан је да својство предстваника
понуђача докаже предајом овлашћења. О извршеном обиласку локације, сачињава се
записник који потписују представник понуђача и лице за контакт Наручиоца.
Понуда понуђача који није изршио обилазак локација, биће одбијена као неприхватљива.
Право обиласка локације је до истека рока за тражење додатних информација или
појашњења у вези припремања понуде, (најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда).

Врста радова : Рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому
Народне скупштине.
ОПИС РАДОВА :
Извршити демонтажу и поновну монтажу кожних седишта заједно са наслоном, сукцесивно
односити седишта у радионицу и репарирана седишта вратити, поново уградити и фино дотерати ампасовати на лицу места. Унутрашњи састав седишта састоји се од квалитетног кожног
покривача са подслојевима од жиме, америкен платна, жичаних федера и гуртни.
Укупан број кожних седишта са наслоном је: У партеру је 345 ком. а на галерији 139, што укупно
износи 484 комaда.
Извођач је дужан да изврши и обезбеди: набавку материјала, ситан материјал, радну снагу,
транспорт и уградњу.
Кожа мора бити квалитетна (телећи бокс) са дебљином 1-1.5мм. која гарантује дужи век употребе
са одређеном гаранцијом, да буде обрађена у хрому, сушена на раму, фарбана пигментисањем са
двобојним ефектом, еластична, штампана у боји, а седишта са испуном жиме, америкен платна,
жичаних федера, гуртни и украсних месинганих трака, са металним носачима и завртњима, у
свему према оригиналу односно захтевима конзерваторског надзора.
По потреби заменити дотрајале делове, као лагере или жичане федере по потреби и друге делове
- материјале. По уградњи седишта извршити фино дотеривање и подешавање. Седишта и наслони
морају бити пресвучени из једног комада коже.
Сви радови морају бити изведени професионално и квалитетно са атестираним материјалима и
специјализованом радном снагом за овакву врсту радова.
Приликом извођења радова извођач је дужан да надзорном органу, кроз грађевинску
документацију, поднесе узорке материјала, који се уграђују на одобрење.
Сва потребна испитивања падају на терет извођача и неће се посебно плаћати.
Материјали који не одговарају по квалитету и боји и не буду прихваћени, одобрени од стране
стручног и конзерваторског надзора не смеју се уграђивати и извођач је дужан да их уклони са
градилишта без икакве надокнаде. Материјали морају испуњавати одговрајуће против пожарне
захтеве.
Извођач је дужан да у току радова и све до предаје комплет завршених репарираних седишта,
одржава ред и чистоћу на радним површинама у згради.
Обзиром на специфичност конзерваторско рестаураторских радова искључује се примена
грађевинских норми, односно обрачун се врши у складу са одредбама потписаног уговора и на
основу мера и количина узетих на лицу места и унетих у грађевински дневник, грађевинску књигу и
оверених од стране надзорног органа.
Понуђач ће моћи и радним данима у договору са наручиоцем и викендом да врши радове у сали.
Извођач је дужан да се придржава режима рада и активности у објекту Дома Народне скупштине и
да радове прекида за време активности у згради.
Извођач ће бити благовремено обавештаван о слободним радним данима и активностима у
згради.
Процењена количина коже потребна за репарацију фотеља је минимум 1000м2.

1. Начин, место и рок извођења радова:
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке врши сукцесивно, у складу са захтевима
и потребама наручиоца, у року трајања важности Уговора.
Место извођења радова је Дом Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13.

Радови у сали ће се изводити и радним данима и викендом и празником, уколико је потребно.
Уколико се укаже потреба за радовима који нису обухваћени спецификацијом у понуди, набавка
истог вршиће се на основу сагласности наручиоца у складу са тржишним ценама материјала и
посебно ће се фактурисати према ценовнику понуђача, а плаћање оваквих добара вршиће се из
износа који буде уговорен.
2. Гарантни рок:
Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 године. Гарантни рок тече од записничког
пријема изведених радова.
Понуђач је у обавези да обезбеђује интервенције за поправку у гарантном року (минимум 2
године), самостално или преко уговорног сервиса.
3. Квалитет
Понуђач је дужан да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима
струке, техничким условима, захтевима који су прописани конкурсном документацијом и
стандардима који важе за ту врсту посла. Понуђач је дужан да приликом извођења радова користи
еколошки материјал, као и да достави атесте уграђених и употребљених материјала.
Сва евентуална оштећења или штета проузрокована нестручним радом, немаром или слично,
пада на терет Понуђача коме буде додељен уговор.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Након сваког извођења радова за време трајања уговора, извршиће се квантитативни и
квалитативни пријем изведених радова записнички приликом пријема истих, у присуству
овлашћених лица обе уговорне стране, Стручног надзора Народне скупштине и конзерваторског
надзора, односно стручног лица Завода за заштиту културе споменика града Београда. У
записнику ће се констатовати и евентуалне разлике или примедбе на изведене радове.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, понуђач мора
исте отклонити, најкасније у року од 5 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, у
противном Наручилац задржава право да раскине уговор.
5. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да благовремено достави списак радника који ће
изводити предметне радове и возила која ће користити при реализацији набавке, ради
безбедносне провере од стране надлежног државног органа.
6. Увид понуђача
Ради правилног припремања понуде заинтересована лица могу да изврше увид у неке од типова
намештаја на којима ће се вршити репарација, уз претходну најаву особи за контакт.
7. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге примењује све потребне мере заштите у складу са
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“

8. УЗОРЦИ
Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе узорке коже која ће се користити у предметној
набавци, а према опису техничких карактеристика у конкурсној документацији са назнаком:

„УЗОРЦИ ЗА ЈН 25/18 - рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале
у Дому Народне скупштине“
Понуде понуђача уз које нису достављени узорци тражене коже биће одбијене као неисправне,
односно неприхватљиве.
Узорак коже изабраног понуђача биће задржана до коначне реализације уговора а остали узорци
биће враћени понуђачима по окончању поступка јавне набавке.

И у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у делу 9. НАЧИН И
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ, на страни 14. конкурсне документације и то:
Додаје се захтев
9.6. УЗОРЦИ
Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе узорке коже која ће се користити у предметној
набавци, а према опису техничких карактеристика у конкурсној документацији, на начин описан у
поглављу III Техничка спецификација, тачка 8.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

