Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу чл. 55, чл. 57 ст. 1. и чл. 60 ст. 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
објављује следећи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка радова текућег одржавања Зграде старе железничке станице у
Ваљеву
Наручилац: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2; www.vaza.co.rs
Врста поступка: отворени
Редни број јавне набаке: ЈНР 1/19
Предмет јавне набаке: Радови на текућем одржавању Зграде старе железничке станице у
Ваљеву, ознака из општег речника набавки: 45261000 крововезачки, кровопокривачки и са
њима повезани радови; 45421132 уградња прозора; 45443000 фасадни радови.
Предмет ове документације су радови на текућем одржавању Зграде старе
железничке станице која има статус непкоретног културног добра-споменика културе.
Овим радовима се не утиче на измену изгледа, габарита, конструктивног склопа,
унутрашњег уређења и инсталација. Задржавају се постојећи аутентични детаљи са
употребом одговарајућих материја кои су у сагласју са првобитним матријалима.
Накнадне измене дела отвора на фасади задржавају се до момента коначне ревитализације
овог објекта када се буде одредила одоварајућа намена објекта.
КРОВ Демонтирати постојећи цреп, летву, дашчану опшивку и сложити у дворишту.
Након демонтаже покривача пажљиво прегледати стање кровне конструкције и извршити
заштиту хемијским средствима од инсеката и трулежи. Крајњи рогови на калканским
странама који су оштећени у већој мери замењуји се новим од истог материјала и истих
димензија.
Преко саниране кровне површине поставити нову дашчану облогу, паропропусну фолију
контра летву мин дебљине 5цм. па затим летву за густо једноструко покривање бибер
црепом традиционал прве класе или сл. истог квалитета и облика. При врху крова, испод
слемена, поставити фазонске елементе црепа за проветравање кровног покривача. У доњој
зони поставити типске лимене снегобране у боји црепа. Слемењаке поставити у суво са
типским тракама и везама како би се остварила ветилација и преко слемењака. Испод
црепа подвући самплех и мотирати лежеће олуке и повезати са вертикалама.
ЛИМАРИЈА. Остаци постојеће лимене опшивке од поцинкованог лима се демонтирају и
поставља се комплетно нова лимарија од поцинкованог лима према описима у позицијама
предрачуна. Све везе и наставци морају бити залетовани и стручно и професионално
изведени.
Олучне вертикале на фасадама изводе са на местима постојећих и истог су пресека ø12.
Лим на крову приземног дела се демонтира и поставља се нови лимени покрвач од
поцинкованог лима.
ФАСАДА Због неоправдане небриге и немарности претходних имаоца културног добра
дошло је до великих оштећења нарочито на северним фасадним зидовима и деловима

кровног покривача. У току радова фасаду треба пажљиво прегледати и заједно са
надзором и стричнацима Завода за заштиту споменика културе утврдити и дефинисати
површине фасаде, венаца и других фасадних орнамената који се могу задржати, а остале
пажљиво обити уз претходно узимање података, шаблона и мустри за обнову и
рестаурацију оштећених површина и детаља малтрерске профилације. Малтерисње
извести у одговарајућем кречном систему без употребе цемента. (Рофикс или сл. системи
за рестаурацију старих фасада) Делове венаца и других профила који се задржавају
пажљиво очистити од прашине и наслага боје финим ликорезачким алатом, извршити
надоградњу делова који недостају и фино обрадити све спојеве са новим површинама
малтера. Нови профили и вучени венци изводе се помоћу направљених шаблона са
профилима који се узимају са најочуванијх делова и детаља фасаде под надзором и
одобрењем надзорног органа и службе заштите. Није дозвољено лепљење профила од
стиродура и сл. Све површине се због уједначавања танкослојним малтером реностар или
сл. и шмирглају тако да све површине буду равне и глатке са правилним прломима и
превојима. Цела фасада се боји кречном бојом у тону по избору сарадника Завода.
СТОЛАРИЈА Постојећа оштећена столарија се мења новом столаријом у свему по угледу
на постојећу аутентичну. Завршно се боји основном и завршном бојом у тону који одреди
стручни сарадник Завода на лицу места.
Поједине количине су дате оријентационо јер нису биле сагледиве и приступачне у фази
израде документације.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија
понуда заснована на понуђеној цени, року извођења радова и гарантном року за изведене
радове.
Економски најповољнија понуда се заснива на :
1. Понуђeна цена ............................................................... 40 пондера
2. Рок извођења радова..................................................... 10 пондера
3. Гарантни рок за изведене радове................................. 50 пондера
____________________________________________________
УКУПНО :
100 ПОНДЕРА
1. Цена је у динарима, фиксна садржи све додатне трошкове без ПДВ-а.
Бодовање пропорционално, најнижа цена х 40/разматрана цена при чему број
пондера одговара вредности добијеног количника.
2. Рок извођења радова
Бодовање: најмањи број дана х 10/разматрани број дана при чему број пондера
одговара вредности добијеног количника.
3. Гарантни рок за изведене радове
Бодовање пропорционално, разматрани гарантни рок х 50/најдужи гарантни рок
при чему број бодова одговара вредности добијеног количника.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера уговор ће се доделити
понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове, а у случају да две или
више понуда имају исти најдужи гарантни рок уговор ће се доделити понуђачу који
понуди нижу цену.
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 – Радови на текућем одржавању Зграде старе
железничке станице у Ваљеву, ЈНР 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20.09.2019. год. до 11,30 часова.
Отварање понуда је јавно, дана 20.09.2019. 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 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: за правна питања Горан Радовановић, дипл. правник, тел. 014 3522689
за техничка питања Весна Павићевић, д.и.а., тел. 014 3522689

