Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу чл. 55, чл. 57 ст. 1. и чл.
60 ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује
следећи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наставак радова у оквиру сликарско-конзерваторска радионице на мобилијару
цркве Рођења Пресвете Богородице у Богатићу и иконостасу цркве Св. Илије у
Мачванском Прњавору
Наручилац: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2; www.vaza.co.rs
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Редни број јавне набаке: ЈНР 2/18
Предмет јавне набаке: Наставак радова у оквиру сликарско-конзерваторска
радионице на мобилијару цркве Рођења Пресвете Богородице у Богатићу и иконостасу
цркве Св. Илије у Мачванском Прњавору, ознака из општег речника набавки: 45262710
Радови на обнављању фрески.
Црква Св. Илије у Мачванском Прњавору
Радови на иконостасу:
- набавка и постављање скеле са обе стране иконостаса цркве у Прњавору
- скидање икона и дуборезних елемената са иконостаса
- чишћење чађи и прљавштине као и накнадно нанете боје на иконостас
- дезинсекција иконостаса од жишка и црвоточине
- наношење грунта и припрема конструкције иконостаса за наношење нове боје
- фарбање иконостаса
Радови на иконама:
- рестаурација икона
- чишћење слика од чађи, прљавштине и старог лака
- ретуширање слика и лакирање
Радови на дуборезним елементима:
- чишћење дуборезних елемената од бронзе до првобитне позлате
- реконструкција дуборезних елемената
- припрема дуборезних елемената за позлату
- позлаћивање дуборезних елемената са златним листићима
Црква Рођења Пресвете Богородице у Богатићу
Планирано је извођење следећих конзерваторских радова на владичанском трону:
Демонтажа владичанског трона;
Чишћење слика и дубореза;
Реконструкција дубореза;
Позлата дубореза;
Монтажа трона.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за
завршетак радова. У случају истог рока за завршетак радова, као најповољнија биће

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену исти рок за завршетак радова и исти рок плаћања. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки и са
сајта наручиоца - www.vaza.co.rs
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, ул.
Милована Глишића бр. 2, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова – Наставак радова у оквиру сликарско-конзерваторска радионице на
мобилијару цркве Рођења Пресвете Богородице у Богатићу и иконостасу цркве
Св. Илије у Мачванском Прњавору, ЈНР 2/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
18.09.2018. год. до 11,30 часова.
Отварање понуда је јавно, дана 18.09.2018. год. у 12,00 часова у просторијама
Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, ул. М. Глишића бр. 2, Ваљево.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана отварања
понуда.
Лица за контакт: Горан Радовановић, за правна питања; Снежана Маринковић, за
техничка питања, тел. 014 3522689

