КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА –
ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ТЕРЕНА ЗА САНАЦИЈУ
ПОТПОРНИХ ЗИДОВА НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША

ЈН бр. 1.2.22.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и
14/2015, 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. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 03-3791 од 22.05.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
бр. 03-3791/1 од 22.05.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање
терена за санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша
ЈН бр. 1.2.22.
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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.

Интернет страница: www.dign.rs

2.

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.2.22. су услуге геомеханичког испитивања терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша
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 01.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште .
6.

Отврарање понуда
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 01.06.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7.

Особа за контакт
дипл.инж.грађ.
Снежана
Митић,
тел.
30
30
nabavke@dign.rs, у периоду од 7 до 15 часова

II

018/241-266

лок.

257,

е-mail

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.22. су услуге геомеханичког испитивања терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша.
2.

Назив и ознаку из општег речника набавке
71332000-4 – геотехничке инжењерске услуге
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 22.05.2015. године у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних
зидова на градском подручју град Ниша, ЈН бр. 1.2.22.
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Техничку спецификацију – Пројектни задатак - попуњену, печатом оверену и
потписану;
д) 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;
ђ) за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењра:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 491;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
е) за најмање 1 дипломираног инжењера геологије:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 316;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
ж) Понуђач може да, у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) У случају да 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. 7. овог Упутства.
и) 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.
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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
01.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 01.06.2015. 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 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 о пријему понуде. У
потврди о пријему понуде 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 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 Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена 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, изузев Изјаве групе понуђача,
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 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.
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.
Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити, заједно
или сваку засебно, 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.
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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 – геомеханичко испитивање терена за санацију
потпорних зидова на градском подручју града Ниша „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.22., или
„Допуна понуде за јавну набавку - геомеханичко испитивање терена за санацију
потпорних зидова на градском подручју града Ниша „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.22, или
„Опозив понуде за јавну набавку - геомеханичко испитивање терена за санацију
потпорних зидова на градском подручју града Ниша „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.22,или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку геомеханичко испитивање терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.22.
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.
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.
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.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце
и доказе тражене конкурсном документацијом.
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.
Уколико уговор о пружању услуга буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично поверава подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о
пружању услуга.
Пружалац услуга не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути
уговор.
Понуђач, oдносно пружалац услуга, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из групе понуђача.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив и адреса седишта понуђача из групе који ће потписати
и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, у случају да се понуђачи из групе
понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава све обрасце дате у
конкурсној документацији, уколико су се понуђачи из групе за то определили, изузев обрасца
Изјаве групе понуђача.
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
пружању услуа 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 пружању услуга
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА

8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – Пружаоца услуга, а
на основу достављеног исправног рачуна о извршеној услузи у року не дужем од 45 дана од дана
предаје елабората о геомеханичком испитивању и исправног рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок за пружање услуга
Рок за пружањe услуга је 15 календарских дана од дана почетка пружања услуга.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9.

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.
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. 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.
10.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди 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,
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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:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о пружању услуга;
 понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Изабрани понуђач – Пружалац услуга је дужан да 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 од
највише 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 Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин
и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
11.

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
складу са законом, 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.
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12.
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, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама 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. 1.2.22".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
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
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.
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.
14.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
15. 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 краћи рок за пружање
услуга.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком за пружање услуга, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди,
понудио дужи рок важења понуде.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач 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
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закључи уговор о извођењу радова 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, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да до тренутка закључења уговора достави наручиоцу 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 од 15%
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 пружалац услугане буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 15% од вредности уговора без ПДВ.
17.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач потписаном и овереном Изјавом понуђача у случају самосталног наступа или
Изјавом понуђача и подизвођача или Изјавом групе понуђача коју даје под кривичном и
материјалном одговорношћу гарантује да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је
ималац права интелектуалне својине.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
19. НАЧИН
И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗЈН
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
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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 долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
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 понуда, 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.
Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале
вредности износи 40.000 динара, без обзира на то:
- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или
после истека рока за подношење понуда;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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20.

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. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
21.

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
и појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац је у обавези да
у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном облику и истовремено објави на
Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
22.

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.
23.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико
понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не поступи по
захтеву, тј. не достави на увид оригинале, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да доставе
доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра агенције за привредне регистре,
Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису
осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда
или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова, дужан је да
у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у
регистар, пожељно је да понуђач достави копију решења регистратора о извршеном упису или
други одговарајући доказ.
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IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1.

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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Услов бр. 2: 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, кривично дело
преваре.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања, позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: 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 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.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу:
1.
ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА: да је 2012. и 2013. обрачунске године остварио укупни
пословни приход у износу од најмање 4.500.000,00 динара.
2.
ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА: да је у претходне три године од дана објављивања на
Порталу јавних набавки/слања позива за подношење понуда пружио услуге које су исте или
сличне предмету јавне набавке у збирном износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ.
3.
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА: да за извршење предметне јавне набавке
располагању:
- лабораторију за геомеханичка испитивања и
- тешку моторну гарнитуру са ротационим поступком за узимање узорка из тла.

има

на

4.
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има у радном односу на одређено или неодређено време
или по основу уговора којим је ангажован за рад ван радног односа, најмање 5 (пет) радника
оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и најмање 1 (једног) дипломираног
грађевинског инжењера са лиценцом бр. 491 ИКС, по основу уговора о раду, и најмање 1 (једног)
дипломираног инжењера геологије са лиценцом бр. 316 ИКС.
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IV 2.

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

1.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. 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 попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих
подизвођача и оверену печатом.
2.
Испуњеност додатног услова 4. у погледу кадровског капацитета за учешће у
поступку предметне јавне набавке за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера у
радном односу на одређено или неодређено време или по основу уговора којим je ангажован за
рад ван радног односа, са лиценцом бр. 491 ИКС, и за најмање 1 дипломираног инжењера
геологије са лиценцом бр. 316 ИКС, понуђач доказује достављањем:
- копије важеће и одговарајуће личне лиценце,
- копије потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копије М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или
неодређено време, односно копије уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
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 од бр. 1 до бр. 5, 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.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 и 2 испуњава
понуђач, док додатне услове бр. 3. и 4. понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 - 4 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичког испитивања терена за санацију
потпорих зидова на градском подручју града Ниша ЈН број 1.2.22, испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за подношења понуда;

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 самоуправе);

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;

да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне
две обрачунске године (2012. и 2013) остварио укупан приход у износу од најмање 4.500.000,00
динара;

да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три
године од дана објављивања на Порталу јавних набавки/слања позива за подношење понуда
пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном износу од најмање
3.000.000,00 динара без ПДВ;

да располаже довољним техничким капацитетом за ову врсту услуга, односно да за
извршење предметне јавне набавке има на располагању лабораторију за геомеханичка
испитивања и тешку моторну гарнитуру са ротационим поступком за узимање узорка из тла;

да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има у
радном односу на одређено или неодређено време или по основу уговора којим су ангажовани за
рад ван радног односа, најмање 5 (пет) радника оспособљених за реализацију предметне јавне
набавке.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и да
је понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.22, подноси потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________ из ____________________
и подизвођач/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних
зидова на градском подручју града Ниша, ЈН број 1.2.22, испуњавају посебно све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
oбјављивања/слања позива за подношење понуда;

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/подизвођач 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 самоуправе.

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Понуђач испуњава додатне услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне две
обрачунске године (2012. и 2013) остварио укупан приход у износу од најмање 4.500.000,00
динара;

да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три
године од дана објављивања на Порталу јавних набавки/слања позива за подношење понуда
пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном износу од најмање
3.000.000,00 динара без ПДВ.
Понуђач и подизвођач заједно испњавају додатне услове из чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

да располажу довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке имају на располагању лабораторију за геомеханичка
испитивања и тешку моторну гарнитуру са ротационим поступком за узимање узорка из тла;
●
да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да имају у радном
односу на одређено или неодређено време или по основу уговора којим су ангажовани за рад ван
радног односа, најмање 5 (пет) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке.
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Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђуje и да
понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање испитивања
терена за санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.22, поднeо
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач
извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења
понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је
копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.
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VII

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
______________________________________________________ из ____________________
______________________________________________________ из ____________________
_______________________________________________________ из ___________________,
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију
потпорних зидова на градском подручју града Ниша, ЈН број 1.2.22, испуњавају посебно све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за подношење понуда;

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 из групе понуђача 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 самоуправе);

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Понуђачи из групе понуђача заједно испуњавају додатне услове из чл. 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у претходне
две обрачунске године (2012. и 2013) остварили укупан приход у износу од најмање 4.500.000,00
динара;

да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у претходне три
године од дана објављивања на Порталу јавних набавки/слања позива за подношење понуда
пружили услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном износу од 3.000.000,00
динара без ПДВ;

да располажу довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке имају на располагању лабораторију за геомеханичка
испитивања и тешку моторну гарнитуру са ротационим поступком за узимање узорка из тла;

да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да имају у радном
односу на одређено или неодређено време или по основу уговора којим су ангажовани за рад ван
радног односа, најмање 5 (пет) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке
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Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
геомеханичко испитивање тереназа санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша,
ЈН број 1.2.22 подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију
потпорних зидова на градском подручју града Ниша
одлука о покретању поступка бр. 03-3791 од 22.05.2015. године, ЈН бр. 1.2.22.
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 пружања услуга је _________ дана (не може бити дужи од 15 дана) од дана почетка
пружања услуга.

3)

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

4)

Укупна понуђена цена пружања услуга – геомеханичко испитивање терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша, дата у складу са
Техничком спецификацијм – пројектним задатком је:
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 Обаразац понуде.
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IX

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 6. и чл. 112. Закона о јавим набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015),
Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 –
пречишћен текст), тачкe II 4.1. Б 5. Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града
Ниша» бр. 109/2014, 10/2015 и 35/2015), а по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности, бр.1.2.22., покренуте Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша број: 03-3791 од
22.05.2015. године, у име и за рачун града Ниша, закључује се у Нишу, између следећих уговорних
страна:

УГОВОР
О 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
___________________
______________________
МБ: __________________
ПИБ: _________________
ТР: ___________________
које заступа
___________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)
с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора пружање услуга
геомеханичког испитивања терена за санацију потпорних зидова на градском подручју
града Ниша.
Пружалац услуга ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу
са својом понудом број: _______ од _______ 2015. године и Техничком спецификацијом –
пројектним задатком.
Понуда Извођача број: __________ од __________ 2015. године и Техничка спецификација
– пројектни задатак, чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга ће уговорене услуге из чл. 1. овог Уговора пружити на један од следећих
начина (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
___________________________________________________________________ из _____________
___________________________________________________________________ из _____________
___________________________________________________________________ из _____________
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в) са подизвођачима:
- _________________________________________________________________ из _______________,
проценат укупне уговорене вредности радова _____ % и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача_____________________________________________________________________
- _________________________________________________________________ из _______________,
проценат укупне уговорене вредности радова _____ % и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача_____________________________________________________________________
- _________________________________________________________________ из _______________,
проценат укупне уговорене вредности радова _____ % и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача_____________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА

Члан 3.

Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи ___________________ динара
без ПДВ (и словима: ________________________________________________________), што са
обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од __% који износи __________ динара, чини
укупно __________________ динара (и словима: _____________________________________
______________), а добијена је на основу усвојене понуде Пружаоца услуга бр. __________ од
__.__.2015. године.
Члан 4.
Укупна цена је фиксна и не може се мењати.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на текући
рачун Пружаоца услуга, бр. _________________ код _____________ банке, и то основу
достављеног исправног рачуна о пруженим услугама, у року не дужем од 45 дана од дана пријема
рачуна.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да најкасније у року од 2(два) дана од дана закључења овог Уговора,
одреди одговорно лице за извршење овог Уговора и о томе писаним путем обавести Пружаоца
услуга.
Наручилац је у обавези да обезбеди геодетеске подлоге (топографски план са котама и
профилом терена у садашњем стању) и друге потребне податке из постојеће техничке
документације о предметном објекту, као и непоходне сагласности и техничке услове за приступ и
рад камионске гарнитуре Пружаоца услуга на истражним местима.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 7.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 2(два) дана од дана закључења овог Уговора
одреди одговорно лице за извршење овог Уговора и о томе писаним путем обавести Наручиоца.
Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у свему према
пројектном задатку Наручиоца и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима који
уређују област пружања предметних услуга.
Пружалац услуга се обавезује да по извршеним услугама из члана 1. овог Уговора,
Наручиоцу достави елаборат о геомеханичким испитивањима, одштампан и потписан у 4(четири)
примерка, који мора обавезно садржати геотехнички извештај, геолошки извештај и прилоге са
свим резултатима истраживања, испитивања и геомеханичких прорачуна.
Осим обавезе из става 2. овог члана Уговора, Пружалац услуга је у обавези да Наручиоцу,
истовремено са доставом одштампаних елабората са прилозима, достави и 1 (један) компакт-диск
са снимљеним елеборатом из става 2. овог члана Уговора.
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РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 8.

Наручилац и Пружалац услуга писаним путем констатују да ли су испуњени услови из
члана 3. овог Уговора и дан испуњења свих услова за пружање услуга из члана 1. овог Уговора
сматра се даном почетка пружања услуга.
Пружалац услуга у обавези је да изврши услуге из члана 1. овог Уговора и преда елаборат
из члана 4. овог Уговора у року од _________ дана (не може бити дужи од 15 дана) од дана
почетка пружања услуга из члана 1. овог Уговора.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као
средство за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу захтев за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке
(оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 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 уговореном року мора да се продужи.
Уколико Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин
и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно,
предвиђеним Законом о облигационим односима.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

писменом

сагласношћу

и

у

случајевима

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или
поводом овог Уговора, решаваће стварно надлежни суд у Нишу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других закона и подзаконских прописа.
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Члан 14.
Овај Уговор се сматра закљученим даном потписивања обеју уговорних страна и важи до
испуњења свих обавеза обеју уговорних страна.
Члан 15.
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 УСЛУГА
МП

ЗА НАРУЧИОЦА

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као
и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о пружању
услуга, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
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.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел
уговора 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 модел уговора.
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X

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За израду геотехничког/геомеханичког
елабората као подлоге пројекта санације терена
оштећеног клизиштем у Улици партизанских
курира у Нишу

На изграђеној стрмој падини између улица Партизанских курира и Васе Смајевића у Нишу (КП
8335-8340, Прилог 1) у зони површине око 16 ари настало је клизиште које може угрозити околне
вишеспратне стамбене објекте.
За хитну израду пројекта санације терена угроженог клизиштем, потребно је урадити одговарајућу
подлогу у виду геотехничког/геомеханичког елабората са задатком: утврђивање састава, склопа,
стања и својстава материјала у терену клизишта, процена узрока и повода клижења, рачунске
анализе стабилности терена, предлог довољно сигурних и рационалних санационих мера (радова
и објеката) и геотехничких услова за њихово извођење.
Геодетску подлогу у виду катастарско-топографског плана доставља наручилац. Приступ
камионске бушаће гарнитуре је могућ на КП 8336 и 8340/1 а на КП 8344 ће приступ бити омогућен
од стране наручиоца, машинским уређењем приступног пута.
Елаборат треба урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гл. РС 72/09; 81/09;
64/10; 24/11; 121/12; 42/13; 50/13; 98/13; 132/14 и 145/14), Законом о рударству и геолошким
истраживањима (Службени гласник РС бр.88/11), Правилником о техничким нормативима за
темељење грађевинских објеката (Сл.лист СФРЈ 15/90) и савременом стручном праксом и научним
сазнањима у дисциплинама Грађевинске геотехнике и Инжењерске геологије, према следећем:
Садржај, методи и обим истраживања
(a) Претходна истраживања: преглед терена, прибављање и проучавање доступне техничке
документације о терену клизишта и околним објектима, инжењерскогеолошко картирање
терена клизишта (у размери 1:500 на достављеној топографској подлози) и лоцирање
истражних места за дубинска истраживања;
(b) Теренска истраживања и испитивања: у складу са врстом и величином клизишта,
могућностима прилаза лаком опремом и очекиваном грађом терена, (б1) израдом 3 истражне
бушотине (према Прилогу 1, укупно 35 м, тешком гарнитуром, ротационим поступком са
језгровањем) са картирањем језгра, узимањем узорака за лабораторијска геомеханичка
испитивања и регистровањем дубина ППВ и НПВ, (б2) ручним ископом 2 истражне јаме
дубина 1-2 м, са теренском идентификацијом тла у слојевима терена и картирањем зидова
јаме, узимањем узорака тла за лабораторијска испитивања и регистровањем појаве и нивоа
подземне воде, као и (б3) 6 испитивања континуалном динамичком пенетрацијом до
дубина 9 м (средњим динамичким пенетрометром, са провером слојевитости терена,
савременом интерпретацијоми проценом стања и механичких својстава материјала ин ситу
(у клизним телу, испод и поред њега, пре свега у невезаном тлу и зонама из којих није могуће
добити непоремећене узорке);
(c) Лабораторијска геомеханичка испитивања: одређивање општих физичких својстава
(влажност, густина, порозност), показатеља за квантитативну класификацију (гранулација,
пластичност и конзистенција) и показатеља механичких својстава (чврстоћа при директном
смицању, деформабилност консолидацијом у едометру) на узорцима тла из меродавних
слојева, у обиму усклађеном са саставом тла и обимом истраживања;
(d) Геолошки извештај, са приказом ранијих и сада добијених резултата геолошких
истраживања, са описом генезе, грађе и својстава терена и општих геотехничких услова
настанка
и
санирања
клизишта
(геоморфолошких,
хидролошких,
литогенетских,
хидрогеолошких, инжењерскогеолошких, процењених микросеизмичких) и проценом узрока и
повода клижења;
(e) Геомеханички прорачуни, са избором рачунских модела терена и рачунском анализом
стабилности падине са клизиштем, за постојеће стање и за компетентно одабране
рационалне варијанте санације, савременим софтвером, у 2-3 профила са по најмање 2-3
варијанта решења, са проценом оптималне варијанте санационог решења;
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(f) Геотехнички извештај, на основу свих претходних резултата, са приказом геотехничких
услова санирања терена кроз анализу и оцену напред наведених општих геотехничких услова,
геомеханичких показатеља својстава тла у истраженим слојевима, резултата геомеханичких
прорачуна стабилности, узрока и повода клижења и предлог рационалних мера санације
терена и геотехничких услова за димензионисање и извођење санационих радова – у складу
са задатком истраживања;
(g) Елаборат о геотехничким условима санације терена оштећеног клизиштем, који
садржи општу документацију, Геотехнички извештај, Геолошки извештај и прилоге са свим
резултатима истраживања, испитивања и геомеханичких прорачуна, у четири примерка и на
компакт-диску.
Извршиоци
Елаборат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и њиме одређеним лиценцама
Инжењерске коморе Србије – у координацији грађевинских инжењера са лиценцом 316 (одговорни
пројектант објеката грађевинске геотехнике) и инжењера геологије са лиценцом 491 (одговорни
извођач радова на изради геотехничких подлога), уз примену савремене теренске и
лабораторијске опреме и савременог геотехничког софтвера.
Обавезе наручиоца
Наручилац обезбеђује геодетске подлоге (топографски план са котама и профилом терена у
актуелном стању) и друге потребне податке из постојеће техничке документације о предметном
терену и околним објектима, као и неопходне сагласности и техничке могућности за приступ и рад
екипа са опремом понуђача на истражним местима.
Рок израде: Не може бити дужи од 15 дана од дана почетка пружања услуга - од дана почетка
теренских радова.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Техничку спецификацију 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 Техничку спецификацију.
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Прилог 1: КЛИЗИШТЕ У УЛ. ПАРТИЗАНСКИХ КУРИРА У НИШУ
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
СА ОРИЈЕНТАЦИОНИМ РАСПОРЕДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА (),
ИСТРАЖНИХ ЈАМА () И ПЕНЕТРАЦИОНИХ БУШОТИНА ()

▄


10m




▄

10m


15m
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XI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности
услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на градском подручју
града Ниша, ЈН бр. 1.2.22 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 израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорка
или модела (ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 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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ХII

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 отварања понуда за јавну набавку мале
вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних зидова на градском
подручју града Ниша, одлука о покретању поступка

бр. 03-3791 од 22.05.2015. године, ЈН бр.

1.2.22.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка 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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ХIII

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 услуга – геомеханичко испитивање терена за
санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.22, 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, тј. на износ од ________________________ динара (и
словима: _________________________________________________) 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:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о пружању
услуга;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора,
не поднесе 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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