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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗЈН и члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 1723 од 05.08.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку бр. 1724 од 05.08.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредноссти за јавну набавку услуга – Израда пројекте
документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и
Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

8

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

20

VI

Образац понуде

26

VII

Образац структуре цене

30

VIII

Образац трошкова припреме понуде

31

IX

Модел уговора

32

X

Образац ПО

35

Укупно 35 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца.......................... ЈКСП „Морава“ Лапово
Адреса........................................... Ратника солунског фронта бб, 34220 Лапово
ПИБ............................................... 101888403
Матични број ............................... 07149581
Шифра делатности ...................... 3600
Интернет страница ...................... www.jkspmorava.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка услуге спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 1723 од 05.08.2019. године.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.3/2019 су услуге - Израда пројекте документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића
у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019
У општем речнику набавке означена под ознаком: 71320000 – услуга техничког
пројектовања.
4. Процењена вредност јавне набавке
1.300.000,00 динара без пдв-а.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт (лице или служба)

Дејан Стајковић, телефон/фаx: 034/853-165, e-mail: jkspmorava@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.3/2019 су услуге – Израда пројекте документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића
у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019, у општем речнику набавке означена под ознаком:
71320000 – услуга техничког пројектовања.
2.Партије
Набавка није обликована по партијама
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДА У УЛИЦАМА 1. МАЈА, СВЕТОГ
САВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
У ЛАПОВУ
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Инвеститор:

Општина Лапово, Лапово

Назив објекта:

Главни цевовод

Предмет пројекта: Реконструкција водовода у улицама 1. маја, Светог Саве и
Светозара Марковића
2.

УВОД

Систем за снабдевање водом Општине Лапово направљен је педесетих година прошлог
века, а касније деведесетих је прошириван. У међувремену је дошло до потребе за
реконструкцијом цевовода у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића,
чијом се реализацијом стварају основни предуслови за технички исправно,
контролисано и рационално снабдевање водом овог конзума.
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Цевовод у улици 1. маја, изградити од PE пречника Ø100mm. Прикључење извршити у
улици Његошевa код зграде општине, затим наставити улицом 1. Маја и даље ул. Вука
Караџића до железничке пруге. Дужина цевовода на овом делу трасе износи око
1.200m. Прикључења за становништво обрадити као типски прикључак, до водомера са
подбушивањем по дужном метру са просечном цену по комаду (обухватити предмером
и предрачуном). Предвидети разводне шахте на свим укрштањима са бочним улицама.
Цевовод у улици Светог Саве, изградити од PE пречника Ø100mm. Прикључење
извршити у улици Краља Петра Првог, затим наставити улицом Светог Саве до
прикључка у близини Карађорђеве улице. Дужина цевовода на овом делу трасе износи
око 1.150m. Прикључења за становништво обрадити као типски прикључак, до
водомера са подбушивањем по дужном метру са просечном цену по комаду
(обухватити предмером и предрачуном). Предвидети разводне шахте на свим
укрштањима са бочним улицама.
Цевовод у улици Светозара Марковића, изградити од PE пречника Ø100mm.
Прикључење извршити у улици Кнеза Милоша, затим наставити улицом Светозара
Марковића до прикључка у близини Карађорђеве улице. Дужина цевовода на овом делу
трасе износи око 1.260m. Прикључења за становништво обрадити као типски
прикључак, до водомера са подбушивањем по дужном метру са просечном цену по
комаду (обухватити предмером и предрачуном). Предвидети разводне шахте на свим
укрштањима са бочним улицама.
Такође, пројектом обухватити спајање улица Светозара Марковића и Светог Саве
цевоводима PE пречника Ø100mm улицама Мирослава Антића и Кајмакчаланском
(обрадити их као и све претходне).
Ради што квалитетнијег пројектовања одрадити консултације са техничком службом
ЈКСП „Морава“ Лапово.
3.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ

Овај пројектни задатак односи се на израду техничке документације Идејно решење,
Идејни пројекат и Пројекат за извођење радова на реконструкцији водовода у улицама
1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову.
Наиме, предметним Идејним решењем, Идејним пројектом и Пројектом за извођење
потребно је обухватити следеће водне објекте:
–

Реконструкцију цевовода за снабдевање водом у улицама 1. маја, Светог Саве и
Светозара Марковића у Лапову. Укупна дужина ових цевовода износи око 3.600
m.

– Објекти на траси цевовода (испусти, ваздушни вентили, секторски затварачи и
прикључци)
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4.

ЗАДАТАК ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничка документација мора бити израђена у складу са:
–

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 72/18 и 83/18)

– Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
– Посебним законима
– Прописима и правилницима донетим на основу Закона
– Прописима чија је обавеза доношења прописана посебним законима, а који
директно или на други начин утичу на основне захтеве за објекат
– Правилима струке и основним захтевима за објекат
– Локацијским условима
– Водним условима.
Техничкoм документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекти за које
се она израђује, у целини, односно у сваком посебном делу, буду погодни за
предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе,
задовоље следеће основне захтеве:
– Носивост и стабилност
– Заштита од пожара
– Хигијена, здравље и животна средина
– Безбедност и приступачност приликом употребе
– Заштита од буке
– Економично коришћење енергије и очување топлоте
– Одрживо коришћење природних ресурса.
По обиму и намени техничка документација предвиђена овим пројектним задатком
обухвата:
–

Идејно решење представља приказ планиране концепције објекта, са обавезним
приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање
локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање
усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и
прикључење. Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских
услова и као део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –
архитектонске разраде локације. Пројекат за грађевинску дозволу, односно
идејни пројекат може одступити од идејног решења и у погледу битних
елемената који приказују или наводе податке неопходне за утврђивање
локацијских услова, ако се измене врше приликом разраде техничке
документације, као и ради усклађивања тог пројекта са условима за
пројектовање и прикључење, стим што та одступања не могу бити у супротности
са планским документом, као ни осталим условима за пројектовање и
прикључење издатим за тај објекат.
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– Идејни пројекат се израђује за потребе изградње објеката и извођења радова из
члана 145. овог закона. Идејни пројекат се израђује и за потребе изградње
објеката и извођења радова за објекте из члана 133. овог закона, у ком случају
подлеже стручној контроли од стране ревизионе комисије. Идејни пројекат из
става 1. овог члана, који се израђује за потребе извођења радова из члана 2.
тачка 32а) овог закона подлеже техничкој контроли, у складу са одредбама овог
закона, осим у случају реконструкције електродистрибутивне и електронске
комуникационе мреже. Идејни пројекат се израђује у складу са прописом којим
се ближе уређује садржина техничке документације.
– Пројекат за извођење израђује се за потребе грађења објеката и извођења радова,
ако је то прописано подзаконским актом којим се ближе уређује садржина
техничке документације. Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених
пројеката којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и
експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничкотехнолошка и организациона решења за градњу објекта, инвестициона вредност
објекта и услови одржавања објекта. Пројекат за извођење обавезно садржи и
изјаву главног пројектанта и изјаве одговорних пројектаната којима се потврђује
да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском
дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке.
Пројекат за извођење се може израђивати и у фазама, у ком случају се радови
изводe само за ону фазу за коју је пројекат за извођење потврђен у складу са
ставом 3. овог члана. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује
заштита од пожара прибавља сагласност на технички документ, пре издавања
употребне дозволе прибавља се сагласност на пројекат за извођење.
Свака израђена наведена врста техничке документације (Идејно решење, Идејни
пројекат и Пројекат за извођење) треба да садржи следеће делове:
1. Општа документација
2. Текстуална документација
3. Нумеричка документација
4. Графичка документација
Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у
електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. Техничка
документација се израђује на српском језику. Техничка документација, када се израђује
на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. Делови техничке документације на
листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4.
Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом
предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају
идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта
изведеног објекта.

7

5.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Подлоге за израду ове техничке документације, која се израђује у складу са важећим
општим прописима и правилима струке, као и посебним везаним за предвиђене објекте,
представљају:
–

Генерални пројекат са с Претходном студијом оправданости снабдевања водом
насеља општине Лапово („Водоинжењеринг“, Београд, 2009. године који
обезбеђује Наручилац радова)

–

Расположива техничка документација постојећег система и пројектованих
система за водоснабдевање, као и објеката у изградњи, које обезбеђује
Наручилац радова

–

Израђени одговарајући катастарско-топографски планови на основу геодетских
мерења, који се наменски раде током израде документације, које обезбеђује
Извршилац радова

–

Геотехнички елаборат, који се наменски ради током израде документације, који
обезбеђује Извршилац радова

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 26. и 75.
Закона,
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о
томе доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама 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 докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл. 78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. Закона, чл. 75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4), довољно је да
достави изјаву о упису у регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности
тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.
IV-1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 26.
Закона, које понуђач мора доказати:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

8

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре:
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника понуђача.
Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов: 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.
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза, према обрасцу у прилогу.
5) Услов: : Понуђач је дужан да у складу са чл. 26. Закона, достави изјаву о независној
понуди у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Доказ: Изјава понуђача о независној понуди, према обрасцу у прилогу.
IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76.
Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски
капацитет понуђача.
1) Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
Минималан услов за учешће је:
- да понуђач није пословао са губитком у претходне три године (2016, 2017. и 2018.).
- да је понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан приход у
износу од мин. 15.000.000,00 динара.
- да у периоду од 6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао ни један
дан неликвидности.
Доказ - Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2016.,
2017. и 2018.) Уколико нису доступни подаци за претходне три године доставити
податке за 2017, 2016 и 2015. годину
- Потврда о броју дана ликвидности издата од Народне банке Србије да у периоду од
6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан неликвидности.
2) Услов: Који располаже довољним кадровским капацитетом и то:
- да има најмање 5 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено,
одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) - која ће бити ангажована
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на пословима предметне јавне набавке, од којих најмање два радно ангажована лица
(у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног
односа) са лиценцом 314, од којих ће један бити главни пројектант и који је у претходне
три године (2019, 2018, 2017 и 2016 година) пројектовао минимум 15 пројеката из
области снабдевања водом, с тим да укупна дужина пројектованих цевовода износи
минимум 30 кm, најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на
неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом
310, најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено
време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом 332, најмање једно
радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или
ангажовано за рад ван радног односа), најмање једно радно ангажовано лице (у
радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног
односа) са лиценцом 391.
Доказ: Понуђач доказује да има најмање 5 радно ангажованих лица (у радном
односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) који ће бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке, тако што прилаже:
- фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, МЗА) из кога се види да је
лице засновало радни однос,
- фотокопију уговора,
- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП- ПУРС
образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење
понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),
или - фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).
За 5 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време
или ангажованих за рад ван радног односа) који ће бити ангажовани на пословима
предметне јавне набавке:
• Фотокопију лиценце 310, 314, 332 и 391,
• Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте.
Као доказ да је једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено,
одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом 314, које ће
бити главни пројектант, у претходне три године (2019, 2018, 2017 и 2016. година)
пројектовало минимум 15 пројеката из области снабдевања водом доставити Решење
о грађевинској дозволи или Решење о одобрењу за извођење радова (за идејни
пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова), и одлуку о
одређивању главног пројектанта за пројекат за извођење радова.
3) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде
изабрана као најповољнија, достави средства финансијског обезбеђења.
Доказ: Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
4) Услов: Да је понуђач обишао локацију.
Доказ: Оверена изјава од стране наручиоца о обиласку локације.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности
тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.
Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података, према обрасцу u
прилогу.
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IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни
услови (услови 1, 2, 3 и 4) на начин описан за понуђача.
IV - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом
81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1
Обавезни услови (услови од 1, 2, 3 и 4), и о томе достави доказе на начин описан за
понуђача, док остале услове испуњавају заједно.
Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
IV - 5. Образац за оцену испуњености услова
Обавезни услови у складу са чланом 75. ЗЈН
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он 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 животне
средине, кривично дело примања или ИЗЈАВА (ПРИЛОГ Бр. 1), којом понуђач под
давања мита, кривично дело преваре (чл. пуном материјалном и кривичном одговорношћу
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
потврђује да испуњава услове за учешће у
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
друге јавне дажбине у складу са прописима 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
Републике Србије или стране државе када
документацијом
има седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао 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 (чл. 75. ст. 2.
Да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН.
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6.

Изјава понуђача
(чл.26) ЗЈН

о

независној

понуди ИЗЈАВА (ПРИЛОГ БР. 2) Којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 76. Закона
Бр. прилога

Документ

Прилог уз
понуду
Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 76. Закона
-Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за
претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.)
Уколико нису доступни подаци за претходне три године
Доказ бр.1
не
доставити податке за 2017, 2016 и 2015. Годину
да
- Потврда о броју дана ликвидности издата од Народне
банке Србије да у периоду од 6 месеци пре дана
објављивања јавног позива није имао ни један дан
неликвидности.
Понуђач доказује да има најмање 5 радно ангажованих
лица (у радном односу на неодређено, одређено време или
ангажованих за рад ван радног односа) - који ће бити
ангажовани на пословима предметне јавне набавке, тако
што прилаже:
- фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2,
МЗА) из кога се види да је лице засновало радни однос,
- фотокопију уговора,
- извод из електронске базе података пореске управе
Републике Србије (ЕБП- ПУРС образац) за месец који
претходи месецу у коме је објављен позив за подношење
понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио
доприносе за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде (за стално запослено лице),

Доказ бр. 2

или - фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван
радног односа).

да

За 5 радно ангажованих лица (у радном односу на
неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван
радног односа) који ће бити ангажовани на пословима
предметне јавне набавке:
• Фотокопију лиценце 310, 314, 332 и 391,
• Потврда Инжењерске коморе Србије о важности
исте.
Као доказ да је једно радно ангажовано лице (у радном
односу на неодређено, одређено време или ангажовано за
рад ван радног односа) са лиценцом 314, које ће бити
главни пројектант, у претходне три године (2019, 2018, 2017
и 2016. година) пројектовало минимум 15 пројеката из
области снабдевања водом доставити Решење о
грађевинској дозволи или Решење о одобрењу за извођење
радова (за идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу
и пројекат за извођење радова), и одлуку о одређивању
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не

главног пројектанта за пројекат за извођење радова.
ПРИЛОГ БР. 3
Доказ бр. 3
ПРИЛОГ БР. 4
Доказ бр. 4
ПРИЛОГ БР. 5

- Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
да
- Оверена изјава од стране наручиоца о обиласку локације.

да

Изјава понуђача о јавној доступности тражених доказа у
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа

да

У __________________________
Дана:________________. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________

13

не
не
не

ПРИЛОГ 1.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАНА 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга израда пројекте документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића
у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
1) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
2) Понуђач је 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: ____________
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,
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
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ПРИЛОГ 1А
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач __________________________________________ (навести
назив
подизвођача), у поступку јавне набавке услуга - Израда пројекте документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара
Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и
то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3. Подизвођач 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. Подизвођач је 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: ____________
Датум: ____________

Понуђач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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ПРИЛОГ БР. 2
Изјава понуђача о независној понуди
за јавну набавку
Набавка услуге израда пројекте документације за реконструкцију азбестних цеви у
улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, број 86/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуду поднео
заинтересованим лицима.

независно,

без

договора

У _____________________
Дана:_________________

са

другим

понуђачима

или

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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ПРИЛОГ БР. 3
Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења за јавну набавку
Набавка услуге израда пројекте документације за реконструкцију азбестних цеви у
улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача
Изјављујем, да у случају моја понуда буде изабрана као најповољнија, доставим следеће
средство финансијског обезбеђења :
Обавезујем се да у року од 5 дана од дана потписивања уговора, на име доброг
извршења посла доставим средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла сопствену бланко меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије (доставити и захтев за регистрацију менице), оверену печатом и потписом
овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ од 10% од
укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без
протеста", роком доспећа „по виђењу", са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење уговора.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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ПРИЛОГ 4.

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Назив и седиште понуђача:_________________________________________________
Адреса седишта понуђача: _________________________________________________

У вези са позивом за подношење понуда у поступку ЈНМВ обајвљеним на Порталу
јавних набавки, за набавку услуге израда пројекте документације за реконструкцију
азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ
бр. 1.2.3/2019, изјављујем да je дана ____________ 2019.године извршeн обилазак и
сагледавање локације, као и да су добијене све неопходне информације потребне за
припрему понуде.
Такође изјављујем да сам упознат са свим условима извршења обавеза и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму.

Место: ___________________

М.П.

Датум:___________________

Потпис одговорног лица
____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица Наручиоца
____________________
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ПРИЛОГ БР. 5.

Изјава понуђача о јавној доступности тражених података за јавну набавку
Набавка услуге израда пројекте документације за реконструкцију азбестних цеви у
улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су подаци
које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:
доказ

надлежни орган

интернет страница__

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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: ЈКСП „Морава“ Лапово, Ратника солунског фронта бб, 34220
Лапово, са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга – Израда пројектне
документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и
Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.08.2019. године
до 10:00 часова.
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 наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
 Читко попуњене обрасце, дате у конкурсној документацији, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава.
 Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке (тачка 2 у поглављу IV).
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКСП „Морава“ Лапово,
Ратника солункског фронта бб, 34220 Лапово, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара
Марковића у Лапову, ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара
Марковића у Лапову, ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара
Марковића у Лапову, ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације
за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара
Марковића у Лапову, ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
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опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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.
Рок плаћања је до 45 дана, од дана испостављања фактуре, коју испоставља понуђач, а
којим је потврђено извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (извршиоца услуге).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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 на може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу рока израде пројекта, начина и места испоруке
Рок израде пројеката: најдуже 40 дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке: ЈКСП „Морава“ Лапово, Ратника солункског фронта бб, 34220 Лапово
Начин испоруке: По 3 примерка у штампаном облику, и 1 примерак у електронском облику
на ЦД-у, за сваки пројекат.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната укупна вредност радова сагласно предмеру и предрачуну.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
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ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца: ЈКСП „Морава“
Лапово, Ратника солункског фронта бб, 34220 Лапово, факсом на број 034/853-165, или на
e-mail: jkspmorava@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 1.2.3/2019“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. 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. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 краћи рок извођења радова. У случају да је
и исти понуђен рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
16. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Пошто се за избор најповољније понуде примењује критеријум најнижа понуђена цена, у
ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе
радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача, под условом да његова
понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача (члан
86. став 3. ЗЈН).
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и става 4. члана 149. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца, на број жиро рачуна:
840-30678845-06; шифру плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен са понуђачу којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______2019. године за јавну набавку услуге израда
пројекте документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и
Светозара Марковића у Лапову, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде):
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 вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
Напомена:

који

ће

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 у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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.

5) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _______ дана (не може бити краћи од 60 дана)

28

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈНМВ бр. 1.2.3/2019 - Израда пројекте
документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог
Саве и Светозара Марковића у Лапову.
Понуђена цена без
ПДВ – а

Износ ПДВ – а

Понуђена цена са
ПДВ – ом

РОК ПЛАЋАЊА: ______________ дана од дана испостављања фактуре.
РОК ИЗРАДЕ _________________ дана од дана потписивања уговора.

Дана: _______________ 2019.год.
ПОНУЂАЧ
М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

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.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ). Укупно
уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора. У случају да понуђач даје попуст,
исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се
узимати у обзир.
Понуђена цена без
ПДВ – а

Стопа ПДВ – а

Износ ПДВ – а

Понуђена цена са
ПДВ – ом

1

2

3

4

Под бројем 1 – уписати укупну цену без ПДВ - а у РСД
Под бројем 2 – уписати стопу ПДВ – а у %
Под бројем 3 – уписати укупан износ ПДВ-а у РСД
Под бројем 4 – уписати укупну цену са ПДВ-ом у РСД
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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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IX МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О набавци услуга – израда пројекте документације за реконструкцију азбестних
цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову
Закључен између:
1. ЈКСП „Морава“ Лапово, са седиштем у Лапову, ул. Ратника солунског фронта бб,
телефон 034/853-165, шифра делатности 3600, ПИБ број 10188403, матични број
07149581, текући рачун број 205-105776-47 код Kомерцијалне банке, кога заступа в.д.
директора Милан Хршум, с једне стране, (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ),
и
................................................................................................
са
седиштем
у
............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број:
........................................
Број
рачуна:
............................................
Назив
банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога
заступа
................................................................... (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ),
Основ уговора:
ЈНМВ број 1.2.3/2019
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________________. године.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број
1.2.3/2019;
 да је Извршилац __________2019. године, доставио понуду бр. _________, која је
саставни део уговора;
 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.
Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке, изабрао Извршиоца
____________________________________из______________________ као најповољнијег
понуђача за израду пројеката по партијама, и то:
Извршилац ће део набавке која је предмет овог уговора извршити са подизвођачима:
___________________________________
(део набавке)
___________________________________
(део набавке)

____________________
ПИБ
____________________
ПИБ

______________
МБ
______________
МБ

____________________
ПИБ
____________________
ПИБ

______________
МБ
______________
МБ

односно са члановима групе понуђача:
___________________________________
(део набавке)
___________________________________
(део набавке)
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Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а
сваки члан групе понуђача одговара солидарно.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге израда пројекте документације за
реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја, Светог Саве и Светозара Марковића у
Лапову.
Члан 3.
Уговорена вредност услуге износи _______________ динара без ПДВ-а,
односно _________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена
Члан 4.
Извршилац се обавезује да предметне услуге изврши у свему у складу са
сопственом понудом бр.________ од _______ године, важећим техничким прописима,
стандардима и правилима струке који важе за ову врсту услуга, техничком документацијом
и овим Уговором;
Отклонити евентуалне примедбе дате на пројекте од стране представника
наручиоца.
Члан 5.
Рок извршења услуге је:
-Предаја пројеката – 40 дана од дана закључења овог Уговора
-На сваки предати пројекат, представник наручиоца се саглашава са истим у року од 3
дана од дана предаје пројекта.
-Коначна предаја пројекта и услов за исплату је предат пројекат са отклоњеним
примедбама Наручиоца у року од 7 дана, електронски потписан тј. припремљен за
обједињену процедуру и штампана верзија у по 3 примерка, за сваки пројекат.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања уговора, на име
доброг извршења посла достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла - сопствену бланко меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије (доставити и захтев за регистрацију менице), оверену печатом и потписом
овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ од 10% од
укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без
протеста", роком доспећа „по виђењу", са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац
ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
По извршењу свих уговорених обавеза средство финансијског обезбеђења ће
бити враћено.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да одреди свог представника који ће вршити контролу
динамике и степена завршености израђене техничке документације и давати сагласност у
року од 3 дана од дана предаје пројекта односно указати на примедбе и начин њиховог
отклањања, као и да одмах по добијању пројеката предвиђених овим уговором покрене
процедуру за издавање Решења о одобрењу радова и испуни све услове за добијање
Решења.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да у року од ________ дана, од дана пријема исправно
испостављеног рачуна од стране Извршиоца, а којим је потврђено извршење услуге,
исплати цену извршене услуге, вирмански на рачун Извршиоца услуге.
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Средства из предходног члана овог Уговора, уплаћују се по извршеној услузи, на
основу испостављене фактуре у корист извршиоца услуге на рачун број
__________________________ код ___________________________ банке.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обеју
уговорних страна.
Овај уговор може се раскинути:
- ако Извршилац услуге не изврши услугу по квалитету, цени и року, као у понуди,
односно уколико не поштује одредбе овог уговора,
- ако Наручилац не измири обавезе плаћања како је уговором предвиђено
- споразумом уговорних страна.
Члан 10.
За сва питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и други одговарајући прописи.
Члан 11.
Све евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно,
а у случају нерешавања, код надлежног суда.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по 3 (три)
примерка налазе код обе уговорне стране.
_____________________
Наручилац

____________________
Извршилац
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X ОБРАЗАЦ ПО

ОБРАЗАЦ ПО

Датум и сат подношења: _________________________
(попуњава Писарница наручиоца)
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Израда пројектне документације за реконструкцију азбестних цеви у улицама 1. маја,
Светог Саве и Светозара Марковића у Лапову
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 1.2.3/2019

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКСП „Морава“ Лапово
34220 Лапово, ул. Ратника солунског фронта бб
назив понуђача:___________________________________
адреса: __________________________________________
број телефона: ___________________________________
број телефакса: ___________________________________
електронска адреса: _______________________________
име и презиме лица за контакт: ______________________
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