КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, ОБЛИКОВАН У 3 ПАРТИЈЕ

ЈН бр. 1.2.20.

На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/13 и бр. 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вреднсти бр. 03-7032 од 09.09.2015. године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 03-7032/1 од 09.09.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање зграде
за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
ЈН бр. 1.2.20.
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, ОБЛИКОВАН У 3
ПАРТИЈЕ

Oдлука о покретању поступка бр. 03-7032
ЈН бр. 1.2.20.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.

2.

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки и Законом о облигационим
односима.
3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.2.20. су услуге – текуће поправке и одржавање зграде за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то:
Број
партије
I партија
II партија
III партија
4.

Назив партије
текуће поправке и одржавање зграда
текуће поправке и одржавање радијатора
кречење просторија и санација подова

Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о пружању услуга.

5.

Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
17.09.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6.

Отврање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се дана 17.09.2015. године у 1100 сати у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7.

Особе за контакт:
Велиборка Милијев, тел. 018/241-266 лок. 248 и Саша Станишев, тел: 018/241-266 лок. 247,
е-mail nabavke@dign.rs, у периоду од 730 до 1530 часова

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.20. су услуге – текуће поправке и одржавање зграде за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
2.

Партије
Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије и то:
Број
партије
I партија
II партија
III партија

3.

Назив партије
текуће поправке и одржавање зграда
текуће поправке и одржавање радијатора
Кречење просторија и санација подова

Ознакa из општег речника набавке
50800005-3 - разне услуге поправке и одржавања
45432110-8 - радови на постављању подова
45442100-8 - бојадерски радови
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву објављеном дана 09.09.2015. године за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање зграде за потребе ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Образац понуде са структуром цене - попуњен, печатом оверен и потписан, за сваку
партију посебно;
б) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан, за сваку партију посебно;
в) Техничку спецификацију услуга - попуњену, печатом оверену и потписану, за сваку
партију посебно;
г) Изјаву о испуњењу услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН – попуњену, печатом оверену и
потписану, за сваку од партија посебно;
д) Изјаву о независној понуди - попуњену, печатом оверену и потписану;
ђ) 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 Спецификацијом услуга наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
е) Средствo обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу потписану и
печатом оверену, 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, за III партију;
ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити 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;
з) 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.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
17.09.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 17.09.2015. године у 1100 сати у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
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је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се у Споразуму
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом
овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
изјава које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу и исте морају бити потписане и
оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати
Споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други
одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено
достави Наручиоцу.
Средство обезбеђења (за III партију) и сву обавезну пратећу документацију
пожељно је ставити у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом
документацијом.
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.
3.

ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Свака партија је предмет посебног уговора.
4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање зграде за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликован у 3 партије, за партију ______ - „НЕ
ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.20.“ или
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„Допуна понуде за јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање зграде за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниш, обликован у 3 партије, за партију ______ - „НЕ
ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.20.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање зграде за
потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниш, обликован у 3 партије, за партију ______ - „НЕ
ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.20.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање
зграде за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниш, обликован у 3 партије, ______ - „НЕ
ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.20.“
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.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
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 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 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да
ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршења тог дела набавке.
Уколико уговор о пружању услуга буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично поверио подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у истом.
Понуђач, односно пружалац услуге, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор
(осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету) и дужан је да обавести
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач, односно пружалац услуге, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложе акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Пружалац услуге може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, а ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА морају се навести сви учесници у заједничкој понуди.
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 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.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док додатне услове испуњавају заједно.
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 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.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА
ПРУЖАЊА УСЛУГА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ГАРАНТНОГ РОКА
9.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања исправног
рачуна (фактуре). Плаћање се врши уплатом на текући рачун изабраног понуђача – Пужалаца
услуге.
9.2. Рок пружање услуга
I партија: Рок пружања услуге је до испуњења финансијске вредности уговора, а
најкасније до 31.12.2015. године.
II партија: Рок пружања услуге не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања
уговора.
III партија: Рок пружања услуге је до испуњења финансијске вредности уговора, а
најкасније до 31.12.2015. године. Услуге ће се вршити у договору са наручиоцем радним данима
после 1530 сати и суботом и недељом, евентуално у радно време без ометања запослених у раду.
9.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9.4. Гарантни рок за III партију
Гаранција за квалитет пружених услуга износи најмање 24 месеци од дана пружене услуге.
За квалитет материјала и опреме која се уграђује, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, одн. материјала, с тим што је пружалац услуге дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, одн. материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
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 пружања услуга без пореза на додату вредност.
Јединичне цене дате у Техничкој спецификацији услуга не могу се 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.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. Закон о јавним набавкама, 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.
11.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРАГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде, интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ и надлежним органима локалне
самоуправе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs.
12.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди, за III партију достави: као средство обезбеђења за
озбиљност понуде,1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), 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 овластити наручиоца 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:
 ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања
понуда или,
 у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави средство обезбеђења
за добро извршење посла.
Изабрани понуђач – Пружалац услуге је дужан да за III партију, достави
Наручиоцу до тренутка закључења уговора, као средство обезбеђења за добро извршење посла,
1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ у висини
од 10% од уговорене вредности без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети 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.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико се Пружалац услуге не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
13.

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
14.
ПОНУДА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
на начин одређен чл. 20. ЗЈН и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.2.20".
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 чл. 20. ЗЈН.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ИКОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОНУДА

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 (чл. 93. ЗЈН). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
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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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
16.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне услуге, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
17. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења
понуде.
18. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке
поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН или учинио повреду конкуренције или доставио
неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о пружању
усуга након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта
се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке и уколико
поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, а која се односи
на поступак који је спровело или уговор који је закључио и дрги наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан.
19.

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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део XI конкурсне
документације).
20.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
21.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или
би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail nabavke@dign.rs, факсом на број 018/520-540 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује Oбавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја
рока за подношење понуда у складу са одредбама члана 150. Закона.
После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или Oдлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број
97 50-016, 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. Закона.
22.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
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) ЗЈН.
23.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда, а наручилац је дужан да у року од 3 дана од пријема истог
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
24.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И ЧЛ. 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1.

1.

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

3.

4.

чл. 76. ЗЈН

5.

6.

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

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 ПОНУДА
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ 1 ТЕРЕТНО ВОЗИЛО, БЕЗ ОБЗИРА ДА
ЛИ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА I ИЛИ III ПАРТИЈУ (ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА:
* ЗА I ПАРТИЈУ: НАЈМАЊЕ 3 РАДНИКА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ
ОДНОСА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
* ЗА III ПАРТИЈУ: НАЈМАЊЕ 6 РАДНИКА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ
ОДНОСА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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IV 2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем:
Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН – попуњене, печатом оверене и
потписане, за сваку од партија посебно.
Изјава мора да буде попуњена, печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави Изјаву попуњену,
печатом оверену и потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву попуњену, печатом оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
подизвођача.
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.

НАПОМЕНА: Обавезне услове под бр. 1 до 4, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има, испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове под бр. 5 и 6 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/12, 14/15 и 68/15), као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС" број 29/13 и 104/13), као понуђач:
____________________________________________________________
дајем:

из __________________________________________________________

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за
јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање зграде за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниш, обликован у 3 партије, за партију _____________, ЈН бр. 1.2.20,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице,
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)

16/48
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

VI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
из ____________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку услуга - текуће поправке и одржавање зграде за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниш, обликован у 3 партије, за партију/e _____________, ЈН бр. 1.2.20. како следи
у табели:
ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ВРСТА ТРОШКА

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке
или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове прибављања
средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) исти је у обавези да достави
Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан.
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

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

_______________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из __________________, Ул. ________________________________________________ бр. ________,
бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________________ овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда, за јавну набавку мале
вредности услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, обликована у 3 партије, одлука о покретању поступка бр. 03-7032 од
09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20. за партију/е __________________.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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I ПАРТИЈА
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, обликована у 3 партије,
I партија: текуће поправке и одржавање зграда, одлука о покретању поступка бр. 03-7032 од
09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
е-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носиоца групе
Порески број понуђача/носиоца групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

3)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере 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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IX

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 4. и чл. 112. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о оснивању ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст) и конта
425110 Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2015. годину (који је добио
сагласност на основу решења Скупштине града бр. 06-573/2014-26-02 од 26.12.2014. године),
закључују

УГОВОР O ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ул. 7. јули бр. 6
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
___________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије, и то I партија – текуће
поправке и одржавање зграда, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 03-7032 од 09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Уговор је закључен са Пружаоцем услуге на основу Одлуке о додели уговора бр. 03-7032/*
од *.*.2015. године, а у складу са понудом изабраног понуђача – Пружаоца услуге бр. _________
од __________2015. године, која са Обрасцем понуде и Техничком спецификацијом услуга чини
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуге вршиће услуге на један од следећих начина (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједнички, као група следећих понуђача:
* ________________________________________________ из __________________ (носилац посла)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
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* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Укупна вредност услуга из чл. 1. овог уговора износи __________________ динара без
урачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи
од ____ %, који износи _________________ динара, што чини износ од ______________________
динара са ПДВ (и словима: ___________________________________________), а добијена је на
основу једничних цена из усвојене понуде Пружаоца услуге бр. __________ од __.__.2015. године.
Укупна цена дата у понуди не може се мењати за време трајања уговора.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу Техничке спецификације услуга.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати пружене предметне услуге у року од
45 дана од дана испостављања исправног рачуна (фактуре). Плаћање ће се вршити уплатом на
текући рачун изабраног понуђача – Пружалаца услуге бр. _____________________________ код
____________________.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

Обавеза Пружалаца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком конкретном
захтеву Наручиоца.
Рок пружања услуга у зависности од врсте интервенција је :
- за хитне интервенције у року од 1 (једног) сата, а најкасније до 8 (осам) сати од позива
наручиоца.
- за озбиљне интервенције у року од 24 (двадесетчетри) сата од позива Наручиоца и
- за некритичне интервенције у року од 72 (седамдесетдва) сата од позива Наручиоца.
Пружалац услуге је дужан да уз фактуру за пружене услуге, Наручиоцу достави примерак
радног налога који је потписан од стране овлашћеног радника Пружаоца услуге и Наручиоца.
Пружалац услуга ће услуге пружати у времену и на месту које одреди Наручилац, на
територији града Ниша, на начин који неће ометати рад у објектима Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Ако Пружалац услуга не изврши услугу у року предвиђеним у Уговору и тиме доведе у
питање техничко-технолошки процес рада Наручиоца, Наручилац ће зарачунавати пенале у износу
од 1% цене дате за услуге и резервне делове из спецификације чије извршење касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално
10% од укупно уговорене цене.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, а најкасније до 31.12.2015. године.
Члан 8.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
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Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у
Нишу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
МП

НАРУЧИЛАЦ

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга без ПДВ и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 8. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде
подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“.
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X

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
I партија - текуће поправке и одржавање зграда

I
1.

II
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
III
9.
10.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и местимично кречење – поправке
оштећених зидова и плафона полудисперзивним бојама
са свим предрадњама. У цену урачунати стругање старе
боје, евентуално глетовање и бојење оштећених
површина. Обрачун се врши по м2 третиране површине.
м2
20,00
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и замена пловка на водокотлићу.
Обрачун по комаду замењеног дела.
ком.
3
Набавка материјала и замена славина изнад умиваоника.
Обрачун по комаду замењене славине.
ком.
2
Набавка материјала и замена гумица на славинама.
Обрачун по комаду замењене гумице.
ком.
6
Набавка материјала и замена разних вентила на
санитарним уређајима и бојлеру. Обрачун по комаду
замењеног вентила.
ком.
6
Набавка материјала и замена потезача водокотлића са
канапом. Обрачун по комаду замењеног потезача.
ком.
3
Набавка материјала и замена оштећених керамичких
плочица које морају бити исте или сличне постојећим.
Обрачун по комаду замењене плочице.
ком.
10
Набавка и постављање потисних вентила на писоар
ком.
5
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и замена одговарајућег сијаличног
грла. Обрачун по комаду сијаличног грла.
ком.
6
Набавка материјала и замена сијалица разних величина,
стандард ЕУ. Обрачун по комаду замењене сијалице.
а) сијалица 60 вати
ком.
10
б) сијалица 100 вати
ком.
15

x

45 =

0

x

45 =

0

x

45 =

0

x

1

=

0

x

1

=

0

х

960 =

0

х

900 =

0

х

=

0

=

0

x

30000

х
x

=

=

0

=
=

0
0

11. Набавка материјала и замена флуосветиљки заједно са

одговарајућим стартерима. Обрачун по комаду замењене
светиљке.
а) флуосветиљке 18 вати

ком.

6

x

10000

б) флуосветиљке 36 вати

ком.

6

x

10000

12. Набавка материјала и замена аутоматских осигурача.
Обрачун по комаду замењених осигурача.
ком.
а) осигурачи 16 ампера
б) осигурачи 20 ампера
ком.

6
6

х
х 20000

=

=

20000
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13. Набавка материјала и замена прекидача и утичница.

Обрачун по комаду замењеног прекидача или утичнице.
а) прекидач
ком.
3

IV
14.

б) утичница
ком.
4
ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА
Набавка материјала и замена делова клима уређаја.
Обрачун по комаду замењеног дела.
а) филтер
ком.
2
б) термостат
ком.
2
в) цев која спаја спољну у унутрашњу
м1
3,00
јединицу
г) пуњење фреоном
ком.
3
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

x

30000

х

x

=

0

=

30000

=

х

=

х

=

х

=

x

45 =

x

45 =

V
15. Набавка материјала и поправке на равном крову на

0

местима продора воде услед падавина (замена
хидроизолације, евентуално бетонирање и постављање
потребне заштите). Обрачун по м 2 поправљеног крова.
м2

5,00

16. Чишћење равних делова крова , терасе и олука од
наноса лишћа и другог шута, ради отицања воде са
крова. Обрачун по сату.
час

6,00

VI ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
17. За остале непредвиђене радове дати паушалан износ

(набавка и замена брава, шарки и остало што није
предвиђено овим предмером).
паушал

=

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:

дин.

ПДВ: ___%

дин.

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

дин.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. и ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за I партију: текуће поправке и
одржавање зграда, ЈН бр. 1.2.20, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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;

да располаже довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 теретно возило;

да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 3
радника у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу уговора којим се
регулише рад ван радног односа оспособљених за реализацију предметне јавне набавке.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________________ из
____________________ у поступку јавне набавке услуга- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за I
партију: текуће поправке и одржавање зграда, ЈН бр. 1.2.20, испуњава посебно све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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;
Дана ____.____. 2015. године
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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II ПАРТИЈА
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, обликована у 3 партије,
II партија: текуће поправке и одржавање радијатора, одлука о покретању поступка бр. 03-7032
од 09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
е-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носиоца групе
Порески број понуђача/носиоца групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

3)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ

4)

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

Рок пружања услуга је __________ дана (не може бити дужи од 10 дана) од дана
закључења уговора.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере 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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IX

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 4. и чл. 112. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о оснивању ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст) и конта
425110 Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2015. годину (који је добио
сагласност на основу решења Скупштине града бр. 06-573/2014-26-02 од 26.12.2014. године),
закључују

УГОВОР O ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ул. 7. јули бр. 6
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
___________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије, и то II партија: текуће
поправке и одржавање радијатора, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. 03-7032 од 09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Уговор је закључен са Пружаоцем услуге на основу Одлуке о додели уговора бр. 03-7032/*
од *.*.2015. године, а у складу са понудом изабраног понуђача – Пружаоца услуге бр. _________
од __________2015. године, која са Обрасцем понуде и Техничком спецификацијом услуга чини
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуге вршиће услуге на један од следећих начина (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједнички, као група следећих понуђача:
* ________________________________________________ из __________________ (носилац посла)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
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* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Укупна вредност услуга из чл. 1. овог уговора износи __________________ динара без
урачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи
од ____ %, који износи _________________ динара, што чини износ од ______________________
динара са ПДВ (и словима: ___________________________________________), а добијена је на
основу једничних цена из усвојене понуде Пружаоца услуге бр. __________ од __.__.2015. године.
Укупна цена дата у понуди не може се мењати за време трајања уговора.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу Техничке спецификације услуга.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати пружене предметне услуге у року од
45 дана од дана испостављања исправног рачуна (фактуре). Плаћање ће се вршити уплатом на
текући рачун изабраног понуђача – Пружалаца услуге бр. _____________________________ код
____________________.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

Обавеза Пружалаца услуга је да услуге пружи у року од _________ дана од дана
закључења уговора и преда Наручиоцу.
Пружалац услуге је дужан да уз фактуру за пружене услуге, Наручиоцу достави примерак
радног налога који је потписан од стране овлашћеног радника Пружаоца услуге и Наручиоца.
Пружалац услуга ће услуге пружати у времену и на месту које одреди Наручилац, на
територији града Ниша, на начин који неће ометати рад у објектима Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Ако Пружалац услуга не изврши услугу у року предвиђеним у Уговору и тиме доведе у
питање техничко-технолошки процес рада Наручиоца, Наручилац ће зарачунавати пенале у износу
од 1% цене дате за услуге и резервне делове из спецификације чије извршење касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално
10% од укупно уговорене цене.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 8.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у
Нишу.
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Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
МП

НАРУЧИЛАЦ

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга без ПДВ и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 8. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде
подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“.
34/48
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

X

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
II партија - текуће поправке и одржавање радијатора

1.

Набавка материјала и замена електричних грејача снаге
6 киловати у електричном котлу.
Обрачун по комаду замењеног дела.
ком

2.

3.

3

x

45 =

Набавка материјала и замена аутоматског одзрачног
лончета 1/2”. Обрачун по комаду замењеног дела.
ком
1

х

900 =

Преглед инсталације централног грејања и отклањање
ситних недостатака током једне грејне сезоне (допуна и
одзрачивање инсталације).
паушално

=

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:
ПДВ: ___%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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дин.
дин.
дин.

XI

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за II партију: текуће поправке и
одржавање радијатора, ЈН бр. 1.2.20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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XI

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________________ из
____________________ у поступку јавне набавке услуга- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за II
партију: текуће поправке и одржавање радијатора, ЈН бр. 1.2.20, испуњава посебно све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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;
Дана ____.____. 2015. године
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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III ПАРТИЈА
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, обликована у 3 партије,
III партија: кречење просторија и санација подова, одлука о покретању поступка бр. 03-7032 од
09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
е-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носиоца групе
Порески број понуђача/носиоца групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуде.

3)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац понуде.
40/48
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

IX

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 4. и чл. 112. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о оснивању ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст) и конта
425110 Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2015. годину (који је добио
сагласност на основу решења Скупштине града бр. 06-573/2014-26-02 од 26.12.2014. године),
закључују

УГОВОР O ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ул. 7. јули бр. 6
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
___________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије, и то III партија: кречење
просторија и санација подова, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 03-7032 од 09.09.2015. године, ЈН бр. 1.2.20.
Уговор је закључен са Пружаоцем услуге на основу Одлуке о додели уговора бр. 03-7032/*
од *.*.2015. године, а у складу са понудом изабраног понуђача – Пружаоца услуге бр. _________
од __________2015. године, која са Обрасцем понуде и Техничком спецификацијом услуга чини
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуге вршиће услуге на један од следећих начина (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједнички, као група следећих понуђача:
* ________________________________________________ из __________________ (носилац посла)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
опис послова _________________________________________________________________________
в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
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* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Укупна вредност услуга из чл. 1. овог уговора износи __________________ динара без
урачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи
од ____ %, који износи _________________ динара, што чини износ од ______________________
динара са ПДВ (и словима: ___________________________________________), а добијена је на
основу једничних цена из усвојене понуде Пружалац услуге бр. __________ од __.__.2015. године.
Укупна цена дата у понуди не може се мењати за време трајања уговора.
Пружалац услуга обављене услуге фактурише на основу Техничке спецификације услуга.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати пружене предметне услуге у року од
45 дана од дана испостављања исправног рачуна (фактуре). Плаћање ће се вршити уплатом на
текући рачун изабраног понуђача – Пружалаца услуге бр. _____________________________ код
____________________.
РОК И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

Обавеза Пружалаца услуга је да услуге пружи до испуњења финансијске вредности
уговора, а најкасније до 31.12.2015. године. Услуге ће се вршити у договору са наручиоцем радним
данима после 1530 сати и суботом и недељом, евентуално у радно време без ометања запослених у
раду.
Пружалац услуге је дужан да уз фактуру за пружене услуге, Наручиоцу достави примерак
радног налога који је потписан од стране овлашћеног радника Пружаоца услуге и Наручиоца.
Пружалац услуга ће услуге пружати у времену и на месту које одреди Наручилац, на
територији града Ниша, на начин који неће ометати рад у објектима Наручиоца.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Пружалац услуге је дужан да најкасније до тренутка закључења уговора достави
Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу
(печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ у висини
од 10% од уговорене вредности без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
Уколико Пружалац услуге не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
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Уколико се Пружалац услуге не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Ако Пружалац услуга не изврши услугу у року предвиђеним у Уговору и тиме доведе у
питање техничко-технолошки процес рада Наручиоца, Наручилац ће зарачунавати пенале у износу
од 1% цене дате за услуге и резервне делове из спецификације чије извршење касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално
10% од укупно уговорене цене.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гаранција за квалитет пружених услуга износи најмање 24 месеци од дана пружене услуге.
За квалитет материјала и опреме која се уграђује, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, одн. материјала, с тим што је пружалац услуге дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, одн. материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, а најкасније до 31.12.2015. године.
Члан 10.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати
споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у
Нишу.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
МП

НАРУЧИЛАЦ

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне
вредности уговорених услуга без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у
склопу понуде достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података
наведених у тачки 8. Упутства понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу
који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и
у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру
дела уговора „уговорне стране“.
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X

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
III партија - кречење просторија и санација подова

1.

2.

3.

4.

Бојење зидова и плафона канцеларија и ходника
полудисперзивним бојама преко старе боје са
местимичним стругањем старе боје и крпљењем где је
то потребно. Обрачун по м2 обојене површине.
а) материјал
м2
900,00
2
б) рад
м
900,00

х
x

Демонтажа старог итисона са подова канцеларија и
ходника заједно са стругањем лепка са подне површине.
Сав шут извести на депонију даљине до 10 км.
Обрачун по м2 демонтираног итисона.
м2
350,00

x

Набавка и постављање сунђерасог филца испод подова
од ламината (изолациони и равнајући слој).
Обрачун по м2 уграђеног филца.
м2
280,00

х

20000

=

20000

Набавка и постављање ламината у канцеларијама.
Ламинат је класе 32, минималне дебљине 8мм, намењен
за просторије јавне намене. По ободу зидова поставити
одговарајуће лајсне. Обрачун по м2 постављеног
ламината заједно са лајснама.
а) материјал
м2
280,00

x

30000

=

0

б) рад
5.

м

2

0

=

х

=

Набавка и замена клима уређаја у канцеларијама –
зидни, капацитет хлађења 12000 БТУ .
ком

6.

280,00

1500

=
=

1

х

20000

=

20000

Набавка и постављање ПВЦ подова (комерцијални под).
ПВЦ под састављен од хомогеног материјала (један слој
- изједно) ради бољег квалитета. Након његовог
постављања потребно га је премазати заштитним слојем
да не би упијао флеке и да би му се продужио век
трајања. При постављању пода влага у бетону не сме
бити већа од 2%. ПВЦ под се поставља преко старе
цементне кошуљице или бетона тако да је потребно
испоштовати све предрадње при постављању подова:
стругање, усисавање подлоге, премазивање очишћене
подлоге масом за изравнавање, премазивање лепком,
лепљење ПВЦ пода и зидних лајсни и на крају
заваривање свих спојева.
м2
60,00

х

20000

=

20000
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7.

Брушење и полирање старог тераца. Бушење вршити
дијамантским алатима, машинама које имају сопствени
резервоар за воду тако да се стварање прашине
елиминише. Чишћење и заштита површине вршити
силиконским или средствама која су састављена на бази
воска.
м2
50,00

х

20000

=

20000

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:

дин.

ПДВ: ___%

дин.

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

дин.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. и ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за III партија: кречење
просторија и санација подова, ЈН бр. 1.2.20, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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;

да располаже довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 теретно возило;

да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 5
радника у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу уговора којим се
регулише рад ван радног односа оспособљених за реализацију предметне јавне набавке.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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XI

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________________ из
____________________ у поступку јавне набавке услуга- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије и то за III
партија: кречење просторија и санација подова, ЈН бр. 1.2.20, испуњава посебно све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 давања мита и кривично
дело преваре;

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;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 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 сaмоуправе.

да је 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;
Дана ____.____. 2015. године
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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ХII

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
______________ из _____________
(назив правног лица)
(место)

, _______________________________,
(адреса)

_____________________, ___________________________ , __________________________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: JП Дирекција за изградњу града Ниша
текући рачун 840-29801845-75

У поступку јавне набавке мале вредности за набавк услуга - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ за потребе ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, обликована у 3 партије, за
III партију: кречење просторија и санација подова, ЈН бр. 1.2.20, достављамо вам у
прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде бр. ______________од ________.2015. године, можете попунити на износ од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена 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 наплатити у следећим случајевима:
 ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања
понуда или,
 у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави средство обезбеђења
за добро извршење посла.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

____________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа.
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