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

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ БУЛ. МЕДИЈАНА ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ
ДО АУТО-ПУТА - НАСТАВАК
У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ - II ФАЗА

Oдлука о покретању поступка бр. 03-6758
ЈН бр. 1.2.8.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.
Интернет страница: www.dign.rs
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку - II фаза, у
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки, Законом о
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.8, а по Одлуци о покретању квалификационог
поступка - II фаза бр. 03-6758 од 31.08.2015. године, су геодетске услуге израде пројекта
парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак
4. 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 08.09.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 08.09.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особе за контакт: дипл.инж.грађ. Владимир Џунић, тел. 018/241-266 лок. 232,
радног дана у периоду од 730 до 1530 часова, e-mail: nabavke@dign.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.8, а по Одлуци о покретању квалификационог
поступка - II фаза бр. 03-6758 од 31.08.2015. године, су геодетске услуге израде пројекта
парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
71250000-5 – архитектонске, техничке и геодетске услуге
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 31.08.2015. године у
квалификационом поступку - II фаза за јавну набавку геодетских услуга израде пројекта
парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак
ЈН бр. 1.2.8.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Образац понуде са структуром цене - попуњен, печатом оверен и потписан;
б) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Техничку спецификацију услуга - попуњену, печатом оверену и потписану;
г) 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 прибављања средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
д) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
ђ) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом оверен
и потписан.
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 САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
08.09.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 08.09.2015. 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
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. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом 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
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достави Наручиоцу.
Пожељно је ставити меницу у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
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.
6.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
6.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Пружаоца услуге, а
на основу достављеног исправног рачуна о извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за
спровођење промена у Катастар и то у року не дужем од 45 дана.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
6.2. Рок пружања услуге
Рок пружања услуга не може бити дужи од 50 календарских дана од дана потписивања
уговора.
6.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
7.

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 без пореза на додату вредност.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
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8.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: као средство обезбеђења
за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења уговора 1 (jедну) бланко соло
меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке, 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 уговора 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.
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 Извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења
посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ.
9.
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 Министарству финансија - Пореској управи,
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs и код надлежних органима локалних самоуправа,
као и на сајтовима локалних самоуправа.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, интернет адреса: http://www.mpzzs.gov.rs и Агенција за заштиту
животне средине, интернет адреса: http://www.sepa.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.
10.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

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
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понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
11.
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. 1.2.8.".
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.
12.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

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 (чл. 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
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.
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.
13.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу додатно обезбеђење испуњења уговорне
обавезе, односно уместо средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза на износ од 10%
укупне вредности уговора (описано у делу III, тачки 10. конкурсне документације) преда средствo
обезбеђења за извршење уговорних обавеза на износ од 15% укупне вредности уговора без ПДВ.
14.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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15.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИБАВЉАЊА ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ 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 краћи рок пружања
услуга.
16.

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 (Образац изјаве дат је у
поглављу X конкурсне документације).
17.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

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.
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 3 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 10 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 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 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.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара,
односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност
већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења Одлуке о додели уговора или
обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке
(коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа
од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о пружању услуга 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.
19.

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.
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IV
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за јавну набавку геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом Бул.
Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак
одлука о покретању отвореног поступка бр. 03-6758 од 31.08.2015. године, ЈН бр. 1.2.8.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015 године
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
E-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носица групе
Порески број понуђача/носица групе
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

3)

Рок пружања услуга је __________ календарских дана (не може бити дужи од 50
календарских дана) од закључења уговора.

4)

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

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.
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V

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 6. и чл. 112. Закона о јавним набавкама ("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), тачке II 1.5. Ц 2. Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града Ниша», бр. 109/14, 10/15 и 35/15), у име и
за рачун града Ниша, закључују:

УГОВОР O ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
__________________________________
___________, Ул. ________________________
МБ: ______________________________
ПИБ: _____________________________
ТР: _______________________________
кога заступа
__________________________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
с друге стране.

Наручилац је доделио уговор Пружаоцу услуге у квалификационом поступку - II фаза јавне
набавке, одлука о покретању поступка бр. 03-6758 од 31.08.2015. године, ЈН бр. 1.2.8, а на основу
одлуке о додели уговора бр. 03-6758/* од *.*.2015. године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора пружање геодетских услуга
израде пројекта парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до
ауто-пута - наставак.
Пружалац услуге ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у
складу са Обрасцем понуде са структуром цене бр. __________ од __.___.2015. године, која са
Техничком спецификацијом услуга - Пројектни задатак чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуге пружа уговорене услуге из чл. 1. овог Уговора самостално.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и
словима: ______________________________________________________) без обрачунатог пореза
на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који
износи ______________ динара, чини укупно __________________ динара (и словима:
______________________________________________________), а из усвојене понуде Пружаоца
услуге бр. _______ од ___.___. 2015. године.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на текући
рачун Пружаоца услуге бр. ______________________ код ___________ банке и на основу
достављеног исправног рачуна о извршеној услузи и предаји пројекта парцелације за спровођења
промена у Катастар и то у року не дужем од 45 дана.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.

Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са регулацијом.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.

Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2.
овог Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _________
календарских дана од дана закључења уговора.
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом
обе уговорне стране.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Пружалац услуге је дужан да у тренутку 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
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перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10%
од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се
мора предвидети да је иста 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 најмање 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 уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Пружалац услуге буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 7.

У случају да Пружалац услуге не изврши услуге из члана 1. овог Уговора, у року из члана 5.
овог Уговора, дужан је да плати уговорну казну за сваки дан закашњења у висини од 1%, с тим
што износ овако одређене казне не може прећи 5% од вредности уговорених услуга.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских
аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 9.
Овај Уговор ступа на снагу његовим обостраним потписивањем, а престаје да важи за
уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним
законом.
Члан 10.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника
уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,
МП

ЗА НАРУЧИОЦА,

____________________
(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.
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VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
На основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом
за 2015. годину (“Сл. лист града Ниша” бр. 109/2014, 10/2015 и 35/2015) тачке II 1.5. Ц 2.
Бул. Медијана од Сомборске до аутопута, потребно је:
1. снимити фактичко стање и израдити катастарско-топографски план за размеру 1:500, за
потребе израде идејног и главног пројекта,
2. урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и оверити га код
надлежне управе.
3. Извршити преношење регулационих линија из плана на терен, укопавањем камених
белега.
Захват пројектног задатка је дефинисан условима са елементима за обележавање
регулације.
Дужина пројектног задатка за снимање топографског плана је 450м осовински са ширином
захвата до чеоних фронтова зграда а не више од 20м од регулационе линије, а дужина за
преношење регулационе линије је 900м.
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
-

-

Геодетско снимање извршити са постојеће или новоодређене геодетске мреже, GPS
технологијом, методом прецизне тахиметрије или ортогоналном методом.
Радове изводити у свему према важећим законским прописима за ову врсту радова.
Геодетске радове изводити опремом и прибором за који постоји сертификат
Приликом извођења геодетских радова потребно је:
 снимити топографски план
 урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и исти
оверити код надлежне управе.
 по овери парцелације приступити преношењу пројекта парцелације на терен
 по извршеном обележавању пројекта парцелације приступити изради
елабората за провођење промена у катастарском операту.
Приликом преношења граничних линија на терен потребно је извршити стабилизацију међних
линија каменим белегама (8х8х40) или металним болцнама где није могуће укопати камен и по
завршетку радова обавезно извршити обилазак трасе са надзорним органом.
Елаборат регулације и снимљен геодетско топографски план обрадити и нвеститору предати у
дигиталном облику у 2 D и 3 D варијанти, и исплотовано на паусу.

ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА
-

Услови са елементима за обележавање регулације
Пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања.
Оригинал теренске скице (Mануал).
Tахиметријски записник и остали ТО обрасци уколико је постављана нова геодетска мрежа.
CD диск са нанешеним катастарским стањем и обрађеним подацима, у дигиталном облику у 2D
и 3D варијанти.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију услуга - Пројектни задатак потпише и
овери печатом..
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VII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

ЈН бр. 1.2.8. - пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом
Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку пружање
геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице
до ауто-пута - наставак, ЈН бр. 1.2.8, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

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 прибављања средства обезбеђења, 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: Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде
наведени..
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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ

ЈН бр. 1.2.8. - пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом
Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак

даје:

У складу са чл. 26. Закона, _______________________________________________,
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за
јавну набавку пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације са
регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак, ЈН бр.
1.2.8, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
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.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву о независној понуди понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су подаци који су наведени тачни.
17/19
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

IХ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

ЈН бр. 1.2.8. - пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом
Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак

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

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________из ________________ у
поступку јавне набавке пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације
са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак, ЈН
бр. 1.2.8, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН понуђач мора да овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су подаци који су наведени тачни.
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Х

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

_____________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________, Ул. _______________________________________________________
_____________, бр. л. к. ____________________________________________ овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку
пружање геодетских услуга израде пројекта парцелације са регулацијом Бул. Медијана од
Сомборске улице до ауто-пута - наставак, одлука о покретању квалификационог поступка - II фаза
бр. 03-6758 од 31.08.2015. године, ЈН бр. 1.2.8.
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)
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