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 од 29.12.2012.), објављује следећи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Санација Спомен – костурнице Текериш, Текериш на Церу
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: Р3/2014
Предмет јавне набаке: Радови на санацији оштећења на објектима спомен обележја из
Првог светског рата у селу Текериш на Церу, ознака из општег речника набавки:
45453100 радови на реновирању.
Предмет радова је санација, током времена насталих, оштећења на згради у којој је
постављена музејска поставка, делимично на спомен обележју која се односе на чишћење
и конзервацију површина и чесми која је постављена уз ограду комплекса.
Радови се односе на обијање и скидање малтера који се одваја од подлоге на делу
сокла темеља и других зидова са чишћењем и испирањем спојница и враћањем у
првобитно стање осим делова зидова тераса и степеништа која ће се обрадити пикованим
вештачким каменом.
Обрада фасада: После изведених санационих радова површине фасада се равњају,
по потреби делимично глетују, премазују подлогом и боје квалитетном бојом коју одреде
представници Завода.
Столарија: Прозори се демонтирају, поправљају, скидају се наслаге старе боје,
гитују и шмирглају док се све површине не изравњају, премазују се подлогом и боје
завршном масном бојом. Постојећи дотрајали гит са стакла се скида и наноси нови
класични гит.
Ентеријер: санирати оштећења и пукотине на зидовима и плафону. Скинути старе
слојеве и наслаге креча и боја. Површине изравњати и окречити до потпуне белине.
Спомен обележје: Пажљиво очистити физичким и по потреби хемијским средтвом
наслаге креча и бакарних оксида на делу површине са вештачим каменом на који је
постављена бронзана апликација.
Критеријум за доделу уговора: 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 ............................................................... 80 пондера
2. Рок извођења радова...................................................... 5 пондера
3. Гарантни рок за изведене радове................................. 15 пондера
____________________________________________________
УКУПНО :
100 ПОНДЕРА
1. Цена је у динарима, фиксна садржи све додатне трошкове без ПДВ-а.

Бодовање пропорционално, најнижа цена х 80/разматрана цена при чему број
пондера одговара вредности добијеног количника.
2. Рок извођења радова
Бодовање: најмањи број дана х 5/разматрани број дана при чему број пондера
одговара вредности добијеног количника.
3. Гарантни рок за изведене радове
Бодовање пропорционално, разматрани гарантни рок х 15/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 најнижу цену, а у случају да и две или више понуда имају исту
најнижу понуђену цену уговор ће се доделити понуђачу који понуди дужи гарантни рок за
изведене радове.
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 рада, запошљавања и социјалне политике.
Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, ул.
Милована Глишића бр. 2, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова – Санација Спомен – костурнице Текериш, Текериш на Церу, ЈН бр. Р3/2014
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.07.2014. год. до 11,00 часова.
Отварање понуда је јавно, дана 14.07.2014. 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.
Лице за контакт: Горан Радовановић, дипл. правник, тел. 014 35 22 689

