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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број ЈН IV 04-404-10/2017, од 25.04.2017. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку ЈН IV 04-404-10/2017 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку ЈН бр IV 04-404-10/2017
„Набавка радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом
Милошеву“
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

VII

Модел уговора

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

II
III

Страна
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Набавка радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом
Милошеву, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке:
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф –
Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010):
- 42.11 - Изградња путева и аутопутева – Изградња аутопутева, улица, друмова и
других путева за возила и пешаке;
Техничко-технолошки елементи предмета ЈН: Набавка радова на изградњи
саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву обухвата следеће радове:
припремне и земљане радове, израду коловозне конструкције и одводњавање;
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1.
Припремни радови
1.01
Исколчавање и обележавање трасе и објеката
1.02
Сечење шибља
1.03
Израда пројекта изведеног стања
2. Земљани радови
2.01
Ископ хумуса (табеларно+окретнице)
Ископ у широком откопу ровокопачем
2.02
(табеларно+окретнице)
2.03
Набијање подтла (табеларно+окретнице)
2.04
Израда насипа од песка (табеларно+окретнице)
2.05
Планирање и ваљање постељице
коловоз (табеларно+окретнице)
Хумузирање равних и косих површина (д=20цм
2.06
табеларно+окретнице)
2.07
Транспорт земљаног материјала
на даљину од 3.0 км-5.0 км
2.08
Разастирање земљаног материјала на депонији
3. Коловозна конструкција
3.01
Израда носивог слоја од механички збијеног
зрнастог кам. материјала
гранулисани шљунак д=30цм (коловоз)
дробљени камени агрегат 0/31.5мм д=15цм (коловоз)
3.02
Израда горњег битумизираног носивог слоја (БНС 22 Б)
битуагрегат у слоју дебљине д=8 цм (коловоз)
3.03
Полагање бетонских ивичњака
ивичњаци 18/24цм (коловоз)
4. Одводњавање
4.01
Израда сливника са решетком
4.02
Набавка и уградња КГФ уложака

4.03

4.04

а) КГФ уложак за Ø200мм
Ископ канала са обрацунатим ископом, утоваром,
транспортом истоваром и разастирањем ископаног
материјала
Израда цевастог пропуста Ф1000,
У цену израде урачунати су сав рад, материјал и
транспорт за израду целокупне позиције која обухвата
ископ, припрему постељице, постављање цеви, насип,
израду изливне и уливне главе и темеља на уливу и
изливу.

м1
м2
м1

413.00
300.00
413.00

м3

1,879.83

м3
м2
м3

598.42
2,717.70
2,694.50

м2

4,210.17

м2

2,639.70

м3
м3

3,006.19
2,478.25

м3
м3

1,305.15
472.38

м2

3,149.23

м1

845.00

ком.

36

ком.

36

м3

2,288

м1

35

4

Рок за извршење радова је максимално 90 дана од дана увођења понуђача у посао.
Понуђач може да понуди и краћи рок за завршетак радова и тај податак ће користити
као резервни критеријум.
Количине и потребне врсте радова су дате у спецификацији и Обрасцу понуде и не могу
се мењати.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Редн
и
број
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да
је
регистрован
код
надлежног органа, односно
уписан у оговарајући регистар

Извода из регистра
привредне регистре

Агенције

за

2.

Да он и његов законски
заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као
члан организване групе, да
није осуђиван за кривична
дела
против
привреде,
кривична дела против животне
средине,
кривично
дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине
у
складу
са
прописима Републике Србије
или стране државе када има
седиште на њеној територији

4.

Да је испоштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа
о
заштити
на
раду,
запошљавању и условима
рада,
заштити
животне
средине, као и
да нема
забрану обављања делатности
која је на снази у време
подношења понуде.

Извода из казнене евиденције, односно
уверења надлежног суда и надлежне
полицијске
управе
миистарства
унутрашњих послова да правно лице и
његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите
животне
средине,
кривично
дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре
Потврду надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
приватизације
а)
Уверење
пореске
управе
Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе
и
б)
Уверења
надлежне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу
изворних
локалних
јавних
прихода
Понуђач је дужан да достави Изјаву
о томе да је испоштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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4) Чл. 75. ст. 2. ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Изјава о томе да је испоштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију, тражених доказа наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је дужан да јасно и прецизно назначи, наведе код
којих надлежних органа и и њиховим интернет странама се налазе одговарајући
докази за предметну јавну набавку.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, код организације која је надлежна за
регистрацију привредних субјеката, приликом подношења понуда, није дужан да
доказује испуњеност обавезних услова. (дужан је да достави копију решења о упису у
регистар или да назначи интернет страницу, као доказ да је уписан у регистар
понуђача).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Изјава којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове није предвиђена и понуђачи не могу достављати
изјаве о испуњености услова из члана 77. став 4. Закона.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________________ је у поступку јавне набавке
радова број IV 04-404-10/2017 „Набавка радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској
зони у Новом Милошеву“ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:_______________
Понуђач
М.П.

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду пнуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у тексту испод табеле, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1) Да је у претходне три године ( 2014.,2015. и 2016.) остварио укупан
пословни приход у минималном износу од 40.000.000,00 динара.
2) Да пословни рачуни понуђача нису били у блокади у последњих 12
месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1) Да је понуђач у периоду последње три године (2014-2016.)
реализовао минимум 5 (пет) уговора на изградњи саобраћајница са
завршним слојем од асфалта, који укупно садрже минимум 3.000
тона асфалта.
2) Понуђач треба да поседује ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за
изградњу и одржавање објеката путне инфраструктуре и
производњу асфалта.
3) Понуђач треба да поседује важећи извештај о испитивању
претходног састава асфалтних мешавина у складу са траженим
асфалтним мешавинама из предмера радова.

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1) Асфалтна база, укњижена на понуђача, минималног капацитета
150 т/час, удаљена највише 70 км од места извођења радова,
уколико се транспорт врши у отвореним камионима, или највише
100 км од места извођења радова (растојање се мери дуж
саобраћајница којима је дозвољено кретање возила за транспорт
асфалтне масе), уколико се транспорт врши у посебним
наменским сандуцима за транспорт асфалтне масе, a која је у
претходне три календарске године производила минимално по
20.000 тона асфалта сваке године – минимално 1.
2) камион кипер - минимално 5.
3) ровокопач – утоваривач - минимално 2.
4) грејдер – минимално 1.
5) самоходну машину за чишћење путева са усисним уређајем и
четкама- минимално 1.
6) дистрибутер (цистерна) за битуменску емулзију капацитета
минимум 5000 л – минимално 1.
7) покретни путарски компресор – минимално 2.
8) финишер за асфалт радне ширине 1,2 до 2 м – минимално 1.
9) финишер за асфалт радне ширине 2,5 до 8,5 м – минимално 1.
10) самоходну машину за стругање асфалта радне ширине 0,50 до 1,0
м – минимално 2.
11) пнеуматски ваљак за асфалт тежине преко 12т – минимално 2.
12) комбиновани ваљак за асфалт тежине 2-4 т, - минимално 2.
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
4.

комбиновани ваљак за асфалт, тежине 6-8 т,- минимално 1.
тандем челични ваљак за асфалт, тежине 6-12 т, - минимално 2.
ваљак за тампонске слојеве – минимално 1
виброплоче – минимално 3.
термоконтејнер за асфалт носивости мин 15 т – минимално 2.
машину за сечење асфалта и бетона – минимално 3.
машину за прскање емулзије - минимално 2.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
1) Лице са VII или VIII степеном стручне спреме грађевинске струке,,
са важећом лиценцом одговорног извођача радова (лиценца бр.412
или 415 или 410 или 418 или 712 или 812 – минимално 1.
2) Лице са VII или VIII степеном стручне спреме грађевинске струке,,
са важећом лиценцом одговорног извођача радова (лиценца бр.413
или 414) – минимално 1.
3) Грађевинска струка, средња стручна спрема, грађевински техничар
нискоградње – минимално 2.
4) Асфалтери – минимално 8.
5) Грађевински радници (руковаоци грађевинских машина, армирачи,
бетонирци, возачи, НК радници, КВ радници) – минимално 12.
6) Лице задужено за безбедност и здравље на раду – минимално 1.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет,
1) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова:
– Доказ:
Потврда пословне банке да је у претходне три године остварио тражени промет
преко рачуна или биланс успеха или Извештај о бонитету који издаје АПР
(образац БОН-ЈН)
2) услов под редним бројем 2.
– Доказ:
Потврду Народне банке Србије да пословни рачуни Понуђача нису били у блокади
у последњих 12 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки
2) Пословни капацитет,
1) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова:
– Доказ:
Понуђач треба да попуни образац Референц листе (страна)
фотокопије уговора и окончаних ситуација.

и да достави

2) услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова:
– Доказ:
11

Понуђач треба да достави фотокопије важећих сертификата.
3) услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних
услова:
– Доказ:
Понуђач треба да достави фотокопије важећих извештаја.
3) Технички капацитет,
1) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова
– Доказ:
Доказ о власништву (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа,
књиговодствена картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до
краја трајања уговора.
Извод из листа непокретности или извод из земљишних књига да је асфалтна
база укњижена на понуђача и копија употребне дозволе.
Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за
асфалтну базу доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе.
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна
форма) да је асфалтна база технички исправна.
изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену
печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији, као и да је у
претходне три календарске године производила минимално по 20.000 тона
асфалта сваке године
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна
форма) којом се доказује удаљеност асфалтне базе од центра Новог Бечеја. Уз
изјаву приложити одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем
измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com.
2) услов под редним бројевима од 2-19.
– Доказ:
Доказ о власништву опреме (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа,
књиговодствена картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до
краја 2017. године. За возила која се региструју доставити очитану саобраћајну
дозволу.
4) Кадровски капацитет,
1) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова
– Доказ:
Лиценца Инжењерске коморе Србије и потврду да је лиценца важећа, као и
фотокопију радне књижице и МА образац.
2) услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова
– Доказ:
Лиценца Инжењерске коморе Србије и потврду да је лиценца важећа, као и
фотокопију радне књижице и МА образац.

12

3) услов под редним бројем 3, 4 и 5. наведен у табеларном приказу
додатних услова
– Доказ:
Изјаву од послодавца (у слободној форми) да су наведена лица радила и да су
оспособљена за рад на извођењу радова у области грађења и одржавања
саобраћајница у складу са својом стручном спремом, као и фотокопију радне
књижице или МА образац или уговоре о ангажовању до краја 2017. године.
4) услов под редним бројем 6. наведен у табеларном приказу додатних
услова
– Доказ:
Потребно је доставити фотокопију радне књижице или МА образац или уговоре о
ангажовању до краја 2017. године и уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на раду .

Потврда о обиласку локације
Потврда о обиласку локација на којима ће се вршити радови, потписана и печатирана од
стране Наручиоца, са датумом најкасније један дан пре истека рока за подношење
понуда).
Овом потврдом понуђач изјављује да је добио све потребне информације и разјашњења
о локалитетима на којима ће се вршити радови, које су га интересовале и да нема
никаквих нејасноћа ни по ком питању.
Понуђач
треба
да
се
јави
Наручиоцу
путем
електронске
radisic.vlada@gmail.com, ради обиласка локација и добијања потврде.

поште:

Образац потврде је део Конкурсне документације и налази се у делу VI Oбрасци који
чине саставни део понуде.
Уколико понуђач не достави Потврду о обиласку локације у својој понуди иста ће се
одбити као неприхватљива.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију, тражених доказа наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је дужан да јасно и прецизно назначи, наведе код
којих надлежних органа и и њиховим интернет странама се налазе одговарајући
докази за предметну јавну набавку.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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Понуђач: _________________________________________________
Адреса: __________________________________________________

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
Извршених радова у периоду од 2014-2016 године на изградњи саобраћајница
са завршним слојем од асфалта, који укупно садрже минимум 3.000 тона асфалта.

Ред.
број

ИЗВРШЕНИ РАДОВИ У 2014., 2015. и
2016. години
(НАРУЧИЛАЦ)

ГОДИНАПЕРИОД
ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
без ПДВ-а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Укупна вредност извршених радова

14

Понуђач је обавезан да достави уговоре и окончане ситуације (оригинале или
фотокопије)
. У случају потребе копирати образац референт листе у потребном броју.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио
краћи рок завршетка радова.
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 и исти рок завршетка радова. 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.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Потврда о обиласку локације (Образац 5);
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
„Набавка радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у
Новом Милошеву“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - „Набавка радова на изградњи саобраћајница у
Јужној индустријској зони у Новом Милошеву“
5)

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок завршетка радова (максимално 90 дана)
Гарантни период 2 године

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Број
поз.

Опис позиције

Јед.
мере

Количи
на

Једин.цена
(дин)

Укупно
(дин)

1

2

3

4

6

7

м1
м2
м1

413.00
300.00
413.00

м3

1,879.83

м3
м2
м3

598.42
2,717.70
2,694.50

м2

4,210.17

м2

2,639.70

м3
м3

3,006.19
2,478.25

м3

1,305.15

м3

472.38

м2

3,149.23

м1

845.00

1.
1.01
1.02
1.03

Припремни радови
Исколчавање и обележавање трасе и објеката
Сечење шибља
Израда пројекта изведеног стања
У К У П Н О 1.

2.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

Земљани радови
Ископ хумуса (табеларно+окретнице)
Ископ у широком откопу ровокопачем
(табеларно+окретнице)
Набијање подтла (табеларно+окретнице)
Израда насипа од песка (табеларно+окретнице)
Планирање и ваљање постељице
коловоз (табеларно+окретнице)
Хумузирање равних и косих површина (д=20цм
табеларно+окретнице)
Транспорт земљаног материјала
на даљину од 3.0 км-5.0 км
Разастирање земљаног материјала на депонији
У К У П Н О 2.

3.
3.01

3.02

3.03

Коловозна конструкција
Израда носивог слоја од механички збијеног
зрнастог кам. материјала
гранулисани шљунак д=30цм (коловоз)
дробљени камени агрегат 0/31.5мм д=15цм
(коловоз)
Израда горњег битумизираног носивог слоја
(БНС 22 Б)
битуагрегат у слоју дебљине д=8 цм (коловоз)
Полагање бетонских ивичњака
ивичњаци 18/24цм (коловоз)
У К У П Н О 3.
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4. Одводњавање
4.01 Израда сливника са решетком
4.02

4.03

Набавка и уградња КГФ уложака
а) КГФ уложак за Ø200мм
Ископ канала са обрацунатим ископом,
утоваром, транспортом истоваром и
разастирањем ископаног материјала
Израда цевастог пропуста Ф1000,
У цену израде урачунати су сав рад, материјал
и транспорт за израду целокупне позиције која
обухвата ископ, припрему постељице,
постављање цеви, насип, израду изливне и
уливне главе и темеља на уливу и изливу.
У К У П Н О 4.

4.04

ком.

36

ком.

36

м3

2,288

35
м1

Рекапитулација грађевинских радова
1. Припремни радови
2. Земљани радови
3. Коловозна конструкција
4. Одводњавање
УКУПНО

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 У делу Рекапитулација грађевинских радова уписати укупну вредност
сваке тачке, а на крају у реду Укупно збирну вредност свих тачака без
ПДВ-а.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке „Набавка радова на изградњи саобраћајница у
Јужној индустријској зони у Новом Милошеву“ поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуде обавио
обилазак локације.
За припрему понуде понуђачима је расположив главни пројекат, а омогућен је
увид у постојеће стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за
подношење понуда до најдаље 5 дана до отварања понуда) у времену од 08:00
– 13:00 часова, на адреси Маршала Тита број 8, Нови Бечеј.
У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Ивану
Бошњак као представнику наручиоца, 1 (један) дан раније пре планираног
доласка, телефонским путем (023/772-305) или на E mail: bosivanb@gmail.com
те у договору са њим заказати тачан термин обиласка објеката. Обилазак је
обавезан-елиминациони услов.
Понуђачи који обиђу објекте у заказаном термину добиће потврду потписану од
стране наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.
Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у
радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло
до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже
на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији, Изјава је
обавезандео понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана _________ 2017 .године између Општине Нови Бечеј, Жарка
Зрењанина 8, Нови Бечеј, коју заступа председник Саша Максимовић,. као
Наручиоца с једне стране и
______________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________
_________(навести све понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче), које
заступа ____________________________ као Извођача, с друге стране, под
следећим условима:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је изградњиа саобраћајница у Јужној индустријској зони
у Новом Милошеву.
Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца врши послове из става 1. овог члана
по ценама и количинама потребних радова садржаним у понуди Извођача број
_______ од _________2017. године.
Члан 2.
Уговорена
цена
радова
из
члана
1.
овог
Уговора
износи
________________________динара без урачунатог ПДВ-а, у складу са ценама из
прихваћене понуде број______________, у количинама које су дате у предмеру
радова у обрасцу понуде и техничким спецификацијама набавке у Конкурсној
документацији за јавну набавку у отвореном поступку је изградњиа саобраћајница у
Јужној индустријској зони у Новом Милошеву.
Исплату извршених радова Наручилац ће ивршити у динарима на рачун Извођача
број ___________________ код _____________________________________ банке.
Извођачу ће бити плаћено авансно___________________ динара, (максимално до
30% уговорене вредности), а остатак према изведеним количинама радова по
ценама из прихваћене понуде., по привременим ситуацијама овереним од стране
надзорног органа.
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора обавља:
- према динамици радова коју утврди Наручилац и према радним налозима које
изда Наручилац,
- према датој понуди из члана 1. овог Уговора и
- у складу са техничким стандардима и нормативима за предметне послове.
За неквалитетно изведене радове Наручилац има право да умањи износ фактуре,
односно месечне ситуације.
Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из става 1 и 2 овог члана,
Наручилац има право да радове повери другом извођачу и пре раскида овог
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уговора, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени
радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.
Члан 4.
Рок почетка радова је одмах по закључењу овог Уговора и увођења извођача у
посао, што је обавеза наручиоца, а о чему ће се сачинити посебан записник. Рок
завршетка радова је ________ дана, односно максимално 90 дана од дана увођења
Извођача у посао.
Уколико Извођач радова према налогу издатом од стране Наручиоца радова у што
краћем року не изврши поверени посао, сноси пуну материјалну и кривичну
одговорност за евентуално насталу штету или саобраћајну незгоду.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да осигура одвијање јавног саобраћаја на свим местима
где изводи радове под саобраћајем.
Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се
ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог
саобраћаја Извођач је дужан да осигура безбедно и неометано одвијање
саобраћаја.
Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, као и
евентуалне штете учесницима у саобраћају.
Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту радова, у
свему према одредбама прописа о заштити на раду.
Члан 6.
Извођач је обавезан да именује свог одговорног извођача радова за предметне
послове, који ће уредно да води грађевински дневник и грађевинску књигу. према
важећим прописима.
Наручилац радова редовно врши надзор над извођењем радова који су предмет
овог Уговора, путем стручног лица - надзорног органа, о чијем ће именовању
писмено обавестити Извођача радова.
Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу
количине и квалитета употребљеног материјала.
Члан 7.
Извођач радова дужан је да уредно води грађевински дневник, који надзорни орган
благовремено прегледа и оверава.
Оверен грађевински дневник је основ за обрачун извршених радова и
испостављање месечне ситуације.
Минимални гарантни рок је 2 године за радове од дана исходовања употребне
дозволе. Под примопредајом радова сматра се овера ситуације за те радове од
стране надзорног органа.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног рока, који
су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који му одреди
Наручалац, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови настали
отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника овог
уговора
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Члан 8
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама
„безусловне и плативе на први позив“.
Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана
закључења уговора и издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за извршење
уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У
случају неоправданог продужења рока за извођење радова,
Уговор представља правни основ за продужење важности напред наведене
гаранције банке.
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде
извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
- Бaнкaрску гaрaнцију зa испуњење уговорних обавеза, у тренутку
зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 10 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa,
са клаузулама „безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција
се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се
у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења
најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог
продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за
продужење важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да
уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, у тренутку
примопредaје предметa јaвне нaбaвке, издaту у висини од 10% од вредности
закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa дужим
од гaрaнтног рокa.
Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3
(инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном
року због којих је умањена могућност коришћења предметног објекта
Извођач је дужан такође да Наручиоцу достави полису осигурања објекта за
време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј.
до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.
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Члан 9
Саставни део овог Уговора је:
Понуда Извођача радова из чл. 1. овог Уговора

Члан 10
Ако Добављач прекорачи рок извођења радова или рок за предају објекта, својом
кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у
износу од 1 промил од укупне вредности уговорених радова, с тим да износ тако
одређене уговорне казне не може бити већи од 5% укупно уговорене цене радова
без ПДВ.
Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не
искључује обавезу плаћања уговорене казне.
Ако је Наручилац због закашњења Добављача у извођењу или предаји изведених
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо
уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може
захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају да их не
могу решити надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
етрана задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Нови Бечеј

_______________________
Саша Максимовић

ИЗВОЂАЧ:

_______________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.,
23272 Нови Бечеј. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова Набавка
радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом
Милошеву – ЈН бр IV 04-404-10/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем,
пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може бити измењена после
истека рока за подношење понуда. Обавештење о изменама, допунама или
опозиву понуде се доставља понуђачима писаним путем и објављује се на
Порталу јавних набавки.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети група извођача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садрже податке о:
- члану групе који ћи битн носилац посла, одиосно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бита изршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарио према наручиоцу. Саваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75, став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавнм
иабавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75.
став 1 тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понудп проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњеиости
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним
иабавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5.
Закона о јавним набавкама за део Набавке који ће извршити преко
подизвођача.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђач може да захтева авансно плаћање, највише до 30%, уговорене
вредности , а остатак ће се вршити у динарима,
према изведеним
количинама радова и јединичним ценама из прихваћене понуде,
по
привременим и окончаним ситуацијама, овереним од стране надзорног
органа са роком плаћања до 45 дана (Закон о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама Сл. гласник РС 119/2012).

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок је 2 године за радове рачунајући од дана
примопредаје радова. Под примопредајом радова сматра се овера ситуације
за те радове од стране надзорног органа.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
:
Рок за извршење радова је максимално 90 дана од дана увођења понуђача
у посао. Понуђач може да понуди и краћи рок за завршетак радова и тај
податак ће користити као резервни критеријум. У случају да постоје две или
више понуде са идентичном укупном понуђеном ценом, уговор ће бити
додељен понуђачу који је у Обрасцу понуде навео краћи рок извршења
радова.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.5. Други захтеви
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке,
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
ПОНУЂAЧ ЈЕ У ОБAВЕЗИ ДA УЗ ПОНУДУ ДОСТAВИ:
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде
– оригинал, у износу од 5 % од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења
90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити обавезујућа,
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор оригинал - у корист Наручиоца
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако понуђач коме је додељен уговору року од 10 дана од дана закључења
уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;
в) ако понуђач коме је додељен уговору року од 10 дана од дана закључења
уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.
2. Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских
гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први
позив и без права на приговор у корист Наручиоца, и то:
2.1.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
повраћај авансног плаћања у износу од 30% од вредности уговора без
ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла

2.2.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
испуњење уговорних обавеза у износу од 10 % од вредности уговора
без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана истека
уговореног рока за комплетно извршење посла.

2.3.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10 % од
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од
уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално у динарима при чему се узима у обзир укупна вредност понуде без
ПДВ-а изражена у динарима.
Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац ће проверити бонитет
те банке код Народне банке Србије. Банка мора имати најмање IBCA рејтинг
AA.

34

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се
Наручиоцу у року од 10 дана од дана сачињавања Записника о примопредаји
радова.
3. Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да пре увођења у посао Наручиоцу
достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.
У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама
банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени
члан групе (носилац посла) – представник групе понуђача или други понуђач из
групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати
средства обезбеђења.
Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу
1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама
„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје
наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у
висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења
најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла;
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају
неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор представља
правни основ за продужење важности напред наведене гаранције банке.
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не
буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова..;
2.

Бaнкaрску гaрaнцију зa извршење уговорних обавеза у тренутку
зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 10 дaнa од дaнa зaкључењa
уговорa, добро извршење послa са клаузулама „безусловне и плативе на
први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року од 10
дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од
истека рока за коначно извршење посла;
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају
неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор представља
правни основ за продужење важности напред наведене гаранције банке.
Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не
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буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова;
3. Бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у тренутку
примопредaје предметa јaвне нaбaвке, издaту у висини од 10% од вредности
закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa
дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке
сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову
банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу
отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност
коришћења предметног објекта
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњење у вези са припремањем и подношењем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од
стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну
документацију пошаље одговор у писаном облику (е-мејлом) и да
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
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наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
У случају да понућач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена
права може поднети захтев за заштиту права понуђача односно поступити у
складу са Законом о јавном набавкама. Захтев мора бити потпун, а један од
елемената је и доказ о уплати таксе за поднети захтев у износу од
120.000,00 динара и уплатница се попуњава на следећи начин:
сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку (број
или друга ознака јавне набавке)
корисник (прималац): Буџет Републике Србије
број жиро рачуна: 840-30678845-06
број модела: 97
позив на број: ЈН IV 04-404-10/2017
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документацнје, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка рок
за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема
одлуке.
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18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави уговор понуђачу у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да
потпише уговор и то се неће сматрати одустајањем од понуде.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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