У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова на
изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у 2 партије и то I
партија: Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова (одлука о покретању поступка бр. 031180 од 12.02.2016. године), ЈН бр. 1.3.19, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У општем делу конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи коловоза и
тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у 2 партије и то I партија: Ул.
дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова извршене су следеће измене:
На стр. 5/59 у делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, под Г) мења се опис
тражених писама за издавањем банкарских гаранција тако да гласи
„* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року.“
На стр. 7/59 у истом делу KД мења се тачка 7. ст. 7. тако да гласи
„За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН,
на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које
понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
и то од ред. бр. 1 до 4. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ, док додатне услове под ред. бр. 7 и 8 понуђач
и подизвођач испуњавају заједно.“
На стр. 8/59 у истом делу КД мења се тачка 8. ст. 3. тако да гласи
„За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних
услова из чл. 75. ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75.
и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује
испуњеност тих услова и то од ред. бр. 1 до 4. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у
погледу дана неликвидности испуњава сваки члан групе понаособ, док остале додатне услове из
чл. 76. ЗЈН од ред. бр. 5 до 8 учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно.“
На стр. 9/59 у истом делу КД мења се тачка 11.1. ал. 2 и 3. тако да гласи
„* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од
дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди
да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном
надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да ће иста
бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да се
издавалац - пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у
тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је
да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног
рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на
први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да
ће иста бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.“

На стр. 14/59 у делу IV Услови из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказуе
испуњеност тих услова, у табели под редним бројем 5. мења се додатни услов у погледу
финансијског капацитета тако да гласи:

5.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД И
ТО:
- ЗА I ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 66 МИЛИОНА ДИНАРА
- ЗА II ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 33 МИЛИОНА ДИНАРА
И ДА ПОНУЂАЧ, ОДНОСНО СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И
ПОДИЗВОЂАЧ, НЕМАЈУ ДАНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД ОД ДАНА ЈАВНОГ
ОТВАРАЊА ПОНУДА

На стр. 16/59 у истом делу КД мења се редни број 5. - услов и доказ о испуњености
додатног услова у погледу финансијског капацитета тако да гласи:
„5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2013. и 2014. обрачунске
године остварио укупан пословни приход:
- за I партију у износу од најмање 66 милиона динара
- за II партију у износу од најмање 33 милиона динара
и да понуђач, односно сваки члан групе понуђача, односно понуђач и подизвођач, немају дане
неликвидности за три године уназад од дана јавног отварања понуда.
Доказ:
*Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину.
Напомена: Претрагу о броју дана неликвидности за три године уназад од дана јавног отварања
понуда извршиће наручилац на дан отварања понуда на званичној страници Народне банке Србије
и исти ће бити презентован на јавном отварању понуда - Претраживање дужника у принудној
наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2013. и 2014. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.“
На стр. 17/59 у истом делу КД, у делу „НАПОМЕНА“ мењају се ст. 2 и ст. 4 тако да гласе:
„Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из чл. 76. ЗЈН под
ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности који испуњава сваки члан групе понаособ.“
„Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ.“
На стр. 18/59 у делу НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА додаје се став 3. који гласи:
„Понуђачи који подносе понуде за обе партије доказе о испуњености услова из чл. 75.
ст. 1. т) 1, 2. и 4. ЗЈН и чл. 76 у погледу финансијског капацитета могу доставити у једном
примерку.“
Измењене странице 5/59, 7/59, 8/59, 9/59, 14/59, 16/59, 17/59 и 18/59 су
саставни делови конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.
У Нишу, дана 29.02.2016. године
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 5/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 12.02.2016. године у отвореном
поступку јавне набавке извођење радова на изградњи коловоза и тротоара улица на
територији града Ниша, обликован у 2 партије,
ЈН бр. 1.3.19.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – Услови из чл. 75. и чл. 76.
ЗЈН, које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова,
б) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом оверен
и потписан;
в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
г) Средство обезбеђења посебно за сваку од партија:
* једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) за озбиљност понуде, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа;
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року.
д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
ђ) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и потписану,
посебно за сваку од партија;
е) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен,
печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
ж) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде –
попуњен, печатом оверен и потписан.
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 средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
и) У случају да заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 8. овог
Упутства;
ј) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
14.03.2016. године године до 1030 сати, непосредно или путем поште.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 7/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
„Измена понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи коловоза и тротоара
улица на територији града Ниша, обликован у 2 партије, за партију/е______ - „НЕ ОТВАРАТИ“ ,
ЈН бр. 1.3.19.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи коловоза и тротоара
улица на територији града Ниша, обликован у 2 партије, за партију/е______ - „НЕ ОТВАРАТИ“ ,
ЈН бр. 1.3.19.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи коловоза и тротоара
улица на територији града Ниша, обликован у 2 партије, за партију/е______ - „НЕ ОТВАРАТИ“ ,
ЈН бр. 1.3.19.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на изградњи коловоза и
тротоара улица на територији града Ниша, обликован у 2 партије, за партију/е______ - „НЕ
ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.19“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта 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 за сваку од партија.
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 делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Изабрани понуђач, односно извођач, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење
посла и раскинути уговор.
Понуђач, oдносно Извођач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН, на
начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач
мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова и то од
ред. бр. 1 до 4. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ, док додатне услове под ред. бр. 7 и 8 понуђач и
подизвођач испуњавају заједно.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН потписује,
печатом оверава подизвођач/и, а доставља понуђач.
8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача за сваку од партија.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све учеснике у заједничкој понуди.
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За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова
из чл. 75. ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76.
ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност
тих услова и то од ред. бр. 1 до 4. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана
неликвидности испуњава сваки члан групе понаособ, док остале додатне услове из чл. 76. ЗЈН од
ред. бр. 5 до 8 учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН потписују,
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Сви 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
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име
задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора неограничено солидарно одговарају
задругари.
9.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
9.1. Начин и рок плаћања за обе партије је:
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Извођача, а на
основу достављених, од стране надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације и
то у року не дужeм од 45 дана.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Рок извођења радова
-

Рок за завршетак извођења радова не може бити дужи:
I партију:
од 90 дана од дана увођења у посао
II партију:
од 90 дана од дана увођења у посао
и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
9.3. Гарантни рок за обе партије

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана
примопредаје радова.
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
9.4. Рок важења понуде за обе партије
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ 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 укупна цена извођења радова без обрачунатог пореза на додату вредност.
Јединичне цене радова дате у Техничкој спецификацији – Предмеру радова не могу се
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мењати до истека рока важења понуде.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
Уколико се у току извођења радова појаве вишкови радова у односу на уговорене
количине, извршиће се измена уговора у складу са чл. 115. Закона. У складу са Посебним узансама
о грађењу, јединичне цене из понуде важе и за вишкове радова до 10%.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА:
*
као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте
од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу
радова;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора
не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од
дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди
да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном
надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да ће иста
бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да се
издавалац - пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у
тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је
да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног
рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на
први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да
ће иста бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.“
11.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од дана закључења
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IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО O НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

Чл. 76.
ст. 2. ЗЈН

5.

6.

7.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КВИРИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 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
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД ЗА :
I ПАРТИЈУ: У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 66 МИЛИОНА ДИНАРА
II ПАРТИЈУ: У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 33 МИЛИОНА ДИНАРА
И ДА ПОНУЂАЧ, ОДНОСНО СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И
ПОДИЗВОЂАЧ, НЕМАЈУ ДАНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД ОД ДАНА
ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014., 2015. И У 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ ИСТЕ
ИЛИ СЛИЧНЕ РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД
НАЈМАЊЕ:
I ПАРТИЈУ: ОД НАЈМАЊЕ 60 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ
II ПАРТИЈУ: ОД НАЈМАЊЕ 32 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА:
I ПАРТИЈУ: НАЈМАЊЕ 1 БАГЕР, 2 КАМИОНА, 1 ВИБРО ВАЉАК И ГАРНИТУРУ ЗА
АСФАЛТИРАЊЕ (ФИНИШЕР И 3 ВАЉКА ОД КОЈИХ ЈЕ 1 СА ГУМЕНИМ ТОЧКОВИМА)
II ПАРТИЈУ: НАЈМАЊЕ 1 БАГЕР, 2 КАМИОНА, 1 ВИБРО ВАЉАК И ГАРНИТУРУ ЗА
АСФАЛТИРАЊЕ (ФИНИШЕР И 3 ВАЉКА ОД КОЈИХ ЈЕ 1 СА ГУМЕНИМ ТОЧКОВИМА)
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ МОРА ИМАТИ НА
РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ 2 БАГЕРА, 4 КАМИОНА, 1 ВИБРО ВАЉАК И ГАРНИТУРУ ЗА
АСФАЛТИРАЊЕ (ФИНИШЕР И 3 ВАЉКА ОД КОЈИХ ЈЕ 1 СА ГУМЕНИМ ТОЧКОВИМА)
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Напомена:
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса
и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на
територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о
финансирању локалне самоуправе.
4. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
подношења понуде.
Доказ:
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – попуњена, печатом оверена и
потписана.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
„5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2013. и 2014. обрачунске
године остварио укупан пословни приход:
- за I партију у износу од најмање 66 милиона динара
- за II партију у износу од најмање 33 милиона динара
и да понуђач, односно сваки члан групе понуђача, односно понуђач и подизвођач, немају дане
неликвидности за три године уназад од дана јавног отварања понуда.
Доказ:
*Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину.
Напомена: Претрагу о броју дана неликвидности за три године уназад од дана јавног отварања
понуда извршиће наручилац на дан отварања понуда на званичној страници Народне банке Србије
и исти ће бити презентован на јавном отварању понуда - Претраживање дужника у принудној
наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2013. и 2014. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.“
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у 2013, 2014, 2015 и у 2016. години
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове исте
или сличне радовима који су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање:
I ПАРТИЈУ: од најмање 60 милиона динара без ПДВ
II ПАРТИЈУ: од најмање 32 милиона динара без ПДВ
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем финансијске вредности објекта, на основу које ће понуђач на несумњив начин
доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови,
датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз
сваку достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним
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финансијским вредностима у потврди/ама.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању за:
I ПАРТИЈУ: најмање 1 багер, 2 камиона, 1 вибро ваљак и гарнитуру за асфалтирање (финишер и И
3 ваљка од којих је 1 са гуменим точковима)
II ПАРТИЈУ: најмање 1 багер, 2 камиона, 1 вибро ваљак и гарнитуру за асфалтирање (финишер и И
3 ваљка од којих је 1 са гуменим точковима)
НАПОМЕНА: уколико понуђач поднесе понуду за обе партије мора имати на располагању најмање
2 багера, 4 камиона, 1 вибро ваљак и гарнитуру за асфалтирањер (финишер и 3 ваљка од којих је
1 са гуменим точковима).
Доказ:
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: очитани подаци из саобраћајне дозволе важеће на дан отварања
понуда и копија Полисе осигурања.
У случају да тражена моторна возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о
закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити
да их понуђач иста има на располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: пописна листа (пожељно је обележити маркером) или копије рачуна о
куповини или копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о пословно техничкој
сарадњи са пописном листом.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено
или одређено време) најмање 15 радника и 1 дипломираног инжењера техничке струке имаоца
лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, без обзира да ли подноси понуду за једну
или обе партије.
Доказ: копије образаца М осигурања за најмање 15 радника као доказ да су у радном односу (на
неодређено или одређено време) код понуђача.
За најмање 1 дипломираног инжењера техничке струке, поред копије обрасца М осигурања, као
доказ да је у радном односу (на неодређено или одређено време) код понуђача, доставити и
копију важеће личне лиценце, потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу
годину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, као и доказ доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из чл. 76. ЗЈН под
ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности који испуњава сваки члан групе понаособ.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) ЗЈН, као и
доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, чија је понуда,
на основу извештаја комисије за јавну набавку 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
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одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који подносе понуде за обе партије доказе о испуњености услова из чл. 75.
ст. 1. т) 1, 2. и 4. ЗЈН и чл. 76 у погледу финансијског капацитета могу доставити у једном
примерку.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Уколико понуђач на овај начин
доказује испуњеност наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у
регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију
решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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