ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: 1697/14-10
Дана:06.01.2015.г.
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12)
Комисија за провођење поступка јавне набавке мале вредности услуга - ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ (за потребе ШГ ''СОМБОР''), покренуту
Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од 07.11.2014. г., мењана Одлуком
бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., сходно својим овлашћењима, благовремено, доноси

ОДЛУКУ
О I ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
и
ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 1697/14-2 за јавну набавку мале вредности
услуга – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ ( за потребе ШГ
''СОМБОР'' ), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од
07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., на следећи начин:

I Мења се образац –Tехничке карактеристике (спецификације) , односно Прилог бр. 3, у делу
који се односи на Партију 4, тако што је извршена правилна нумерација ставки које пројектна
документација треба да садржи, тако да овај образац сада гласи:
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр.3

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(за потребе ШГ „Сомбор“) за 2014. годину
ЗА ПАРТИЈУ 1: Израдити пројекат реконструкције ентеријера виле „Штрбац“ на парцели бр. 6913
К.О. Бачки Моноштор са електроинсталацијама и инсталацијама за грејање.
Пројекат израдити према техничким, технолошким и функционалним условима, и у складу са
важећим стандардима и прописима, за ову врсту објеката. Техничка и технолошка решења морају бити
савремена и економична у складу са позитивним прописима.
Пројектна документација треба да обухвати:
-Пројекта ентеријера ловачке куће- адаптација (нови прозори, врата, молерско-фарбарски радови,
керамика, подне облоге , замена дотрајале столарије);
-Пројекат електоринсталација;
-Пројекат вентилација и климе;
-Пројекат термоизолација, инсталације за грејање, односно побољшање енергетске ефикасности
објекта.

ЗА ПАРТИЈУ 2: Израдити пројекат за реконструкцију управне зграде у ШУ „Апатин“ у Апатину
изграђеној на парцели 7749/1 у КО Апатин, површине cca 445 м².
Пројекат израдити према техничким, технолошким и функционалним условима, и у складу са
важећим стандардима и прописима, према постојећем изгледу. Техничка и технолошка решења морају
бити савремена и економична, и морају допринети енергетској ефикасности зграде, у складу са
позитивним прописима.
Пројектна документација треба да обухватити:
-Изналажење новог идејног решења и израда нове кровне конструкције и кровног покривача према
новом пројекту;
-Пројектном документацијом предвидети замену комплетне спољне и унутрашње столарије;
-Побољшати енергетску ефикасност објекта (термоизолација);
-Адаптација унутрашњег простора зграде (подополагачки, молерски и керамичарски радови);
-Направити пројекат уређења сале за састанке;
-Пројектовати стазу око управне зграде (тако да не долази до подливања и планирати санирање свих
пукотина које су настале слегањем тла);
-Пројекат електроинсталатерских радова;
-Водовод и канализација.

ЗА ПАРТИЈУ 3:Израдити пројекат адаптације лугарнице „Карапанџа“ површине 110 м² и магацина
површине 25 м² изграђених на парцели бр. 4001 у КО Колут.
Пројекат израдити према техничким, технолошким и функционалним условима, и у складу са
важећим стандардима и прописима. Техничка и технолошка решења морају бити савремена и
економична у складу са позитивним прописима.
Пројектна документација треба да обухвати:
1. Замену дотрајале кровне конструкције новом;
2. Замена комплетне фасадне столарије (спољна);
3. Побољшати енергетску ефикасност објекта (термоизолација)
4. Адаптација унутрашњег простора зграде (подополагачки, молерски и керамичарски радови);
5. Пројектовати део за функцоиналан стамбени простор (купатило, кухиња, соба) намењен чувару
ЗПД и део за салу за састанке са чајном кухињом и санитарним чвором (мушки и женски);
6. Електроинсталатерски радови;
7. Водовод и канализација санитарних чворова, хидроизолација;
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8. Уредити стазу око зграде (тако да не долази до подливања и планирати санирање свих пукотина
које су настале слегањем тла);
9. Септичка јама;
10. Пројекат за магацин који треба да обухвати столарију, фасаду и хидроизолацију;
Хидроинсталације
Објекат снабдети водом из постојећег бунара, а отпадне воде сакупити и примарно сабирати у
кругу објекта.
Електро инсталације
Објекат је потребно снабдети електричном енергијом из дистрибутивне мреже. Електричну
инсталацију пројектовати у складу са техничко технолошким захтевима и важећом законском
регулативом за ову врсту објеката, односно потребну намену.

ЗА ПАРТИЈУ 4: Израдити пројекат за уређење комплекса за посетиоце „Бестремент“, који се налази
у КО Апатин 9982/1, површине cca 192 м2
Пројектна документација треба да обухвати:
1.Замену дотрајале кровне конструкције новом;
2.Замена комплетне фасадне столарије;
3.Побољшати енергетску ефикасност објекта (фасада);
4.Адаптација унутрашњег простора зграде (подополагачки, молерски и керамичарски радови);
5.У предњем делу планирати две собе са заједничким купатилом (тоалет и туш);
6.У задњем делу планирати кухињу, трпезарију, оставу, мушки и женски тоалет, простор за
презентацију;
7.Електроинсталатерски радови;
8.Водовод и канализација санитарних чворова и хидроизолација;
9.Уредити стазу око зграде (тако да не долази до подливања и планирати санирање свих
10.пукотина које су настале слегањем тла),
11.Планирати решеткасти стуб за мобилни и интернет сигнал;
12.Бунар и септичка јама;
13.Пројектовати ограду;

ЗА ПАРТИЈУ 5: Израдити пројектну документацију за опремање и ревитализацију бунара, који се
налази у ГЈ „Заштићене шуме“ у одељењу 27 – 1. Површина расадника је 20,44 ha, број парцеле 9783
катастарска општина Апатин.
Пројекат израдити према техничким, технолошким и функционалним условима, и у складу са
важећим стандардима и прописима, за ову врсту објеката. Техничка и технолошка решења морају бити
савремена и економична у складу са позитивним прописима.
Пројектни задатак:
1. Израдити армирано-бетонску водонепропусну бунарску шахту са уземљењем;
2. Опрема у бунару: бунарска глава , потапајућа пумпа;
3. Опрема у бунарској шахти: два вентила, неповратни вентили , водомер, филтери, хидрофор са
прикључцима од 300 l;
4. Пресостат са прикључцима;
5. Нанометар и славина;
6. Електрична енергија- довести са бандере која се налази на око 200м;
7. Опрема изнад бунарске шахте (командни ормар и расвета);
8. Водоводна мрежа;
9. Израда пројекта.

Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора.
Место и датум
_____________

ПОНУЂАЧ
_____________________
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(потпис и печат)

II Мењају се образци понуде за све партије , односно Прилог бр. 6, 6/1, 6/2, 6/3 и 6/4, тако што
се у свим образцима додаје део који се односи на процентуално учешће подизвођача, тако да
нови образци гласе:
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ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРАТИЈУ 1
Пројекат реконструкције ентеријера виле „Штрбац“ са електроинсталацијама и инсталацијама
за грејање

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број 1697/14 од 07.11.2014.,
изењену Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., за јавну набавку услуга ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА за 2014. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'' Петроварадин, Шумско газдинство “Сомбор“
Сомбор, Апатински пут бр. 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив члана понуђача

2.

Седиште члана понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача

код банке

Понуда се подноси:
a) Самостално
b) Као заједничка понуда
c) Са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________

Опис предмета набавке:
Ред.
број

1.

Врста посла

Јед.
мере

Количина

Пројекат реконструкције ентеријера виле
„Штрбац“ са електроинсталацијама и
инсталацијама за грејање

Ком.

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

5

-

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок извршења услуге : 30 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ____дана (минимално 30,
максимално 45 дана) од дана испостављања рачуна.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.
Место и датум:

Понуђач
М.П.
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр. 6/1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРАТИЈУ 2
Пројекат реконструкције управне зграде у ШУ Апатин

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број 1697/14 од 07.11.2014.
изењену Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., за јавну набавку услуга ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА за 2014. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'' Петроварадин, Шумско газдинство “Сомбор“
Сомбор, Апатински пут бр. 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив члана понуђача

2.

Седиште члана понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача

код банке

Понуда се подноси:
a) Самостално
b) Као заједничка понуда
c) Са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________
Опис предмета набавке:
Ред.
број

1.

Врста посла

Јед.
мере

Количина

Пројекат реконструкције управне
зграде у ШУ „Апатин“

Ком.

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

7

-

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок извршења услуге : 30 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ____дана (минимално 30,
максимално 45 дана) од дана испостављања рачуна.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.

Место и датум:

Понуђач
М.П.
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр. 6/2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРАТИЈУ 3
Пројекат адаптације лугарнице „Карапанџа“

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број 1697/14 од 07.11.2014.
изењену Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., за јавну набавку услуга ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА за 2014. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'' Петроварадин, Шумско газдинство “Сомбор“
Сомбор, Апатински пут бр. 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив члана понуђача

2.

Седиште члана понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача

код банке

Понуда се подноси:
a) Самостално
b) Као заједничка понуда
c) Са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________

Опис предмета набавке:
Ред.
број

1.

Врста посла

Јед.
мере

Количина

Пројекат адаптације лугарнице
„Карапанџа“

Ком.

1

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

9

-

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок извршења услуге : 30 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ____дана (минимално 30,
максимално 45 дана) од дана испостављања рачуна.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.

Место и датум:

Понуђач
М.П.
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр. 6/3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРАТИЈУ 4
Израда пројекта за уређење комплекса за посетиоце „Бестремент“

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број 1697/14 од 07.11.2014.
изењену Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., за јавну набавку услуга ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА за 2014. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'' Петроварадин, Шумско газдинство “Сомбор“
Сомбор, Апатински пут бр. 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив члана понуђача

2.

Седиште члана понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача
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Порески број понуђача

код банке

Понуда се подноси:
a) Самостално
b) Као заједничка понуда
c) Са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________

Опис предмета набавке:
Ред.
број

Врста посла

Јед.
мере

Количина

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а
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Израда пројекта за уређење
комплекса за посетиоце
„Бестремент“

1.

-

Ком.

1

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ____дана (минимално 30,
максимално 45 дана) од дана испостављања рачуна.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.

Место и датум:

Понуђач
М.П.
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр. 6/4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРАТИЈУ 5
Израда пројектне документације за опремање и ревитализацију бунара

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме", ШГ „Сомбор“ број 1697/14 од 07.11.2014.
изењену Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., за јавну набавку услуга ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА за 2014. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'' Петроварадин, Шумско газдинство “Сомбор“
Сомбор, Апатински пут бр. 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив члана понуђача

2.

Седиште члана понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача

код банке

Понуда се подноси:
a) Самостално
b) Као заједничка понуда
c) Са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________
Опис предмета набавке:
Ред.
број

Врста посла

Јед.
мере

Количина

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а
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Израда пројектне документације за
опремање и ревитализацију бунара

1.

-

Ком.

1

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од ____дана (минимално 30,
максимално 45 дана) од дана испостављања рачуна.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.

Место и датум:

М.П.

Понуђач
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Матични број понуђача
Назив банке
ПИБ
ПДВ број
Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: _____________________
Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: ____________________
У _________________
Дана_______________

Овлашћено лице
М.П.

_________________________
15

Напомена: У случају када понуђач има више подизвођача, потребно је за све
подизвођаче овај образац копирати, попунити, оверити и доставити уз понуду, а
посебно за сваку Партију за коју понуђач даје своју понуду.

III С обзиром на то да је и лиценца бр. 311- Одговорни пројектант грађевинских
конструкција објеката високоградње, одговарајућа, мењају се и додатни услови за учешће
у поступку јавне набавке , на начин да се за услов 1- да понуђач и подизвођач располажу
неопходним кадровиским капацитетом и то за Партије 1, 2, 3 и 4 поред постојећих лиценци,
додаје и лиценца 311- Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката
високоградње.
IV У осталом делу конкурсна документација бр. 1697/14-2 за јавну набавку мале
вредности услуга – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ ( за потребе ШГ
''СОМБОР'' ), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од
07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., се не мења.
V ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење поднуда, у поступку јавне набавке мале
вредности услуга – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ ( за потребе ШГ
''СОМБОР'' ), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од
07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г., до 19.01.2015 .г. до 09,00

часова, те ће се јавно отварање понуда провести 19.01.2015. године у 09,30
часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Божана Ђорђевић, дипл.инж.шум.
________________________
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