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На основу члана 36. став 1. тачка 5) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015, у даљем тексту ЗЈН) и чл. 5. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Мишљења Управе за јавне
набавке број 404-02-4567/14 од 20.01.2015. године, Oдлуке о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 03-1887 од 17.03.2015.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 03-1887/1 од 17.03.2015.
године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу
ЈН број 1.3.34.
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
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ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА,
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ПАРТЕРНОГ
УРЕЂЕЊА ЗГРАДЕ КАРДИОХИРУРГИЈЕ У НИШУ

Oдлука о покретању поступка бр. 03-1887
ЈН бр. 1.3.34.

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 наручиоца: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш

Интернет страница: www.dign.rs

2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује
област јавних набавки.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, према члану 36. став 1, тачка 5 Закона о јавним набавкама и Мишљењу Управе за
јавне набавке бр.404-02-4597/14 од 20.01.2015.године. Приликом извођења радова, према
уговору о грађењу бр. 03-4921/1 од 15.09.2014. године (код наручиоца) и бр. 503 од
15.09.2014. године (код изабраног извођача – „ЦД ХИС“ ДОО Ниш), у току радова
појавиле су се шахте разних намена које су биле затрпане. Према новом пројектном
решењу преко њих прелази моторни и пешачки саобраћај, те је исте потребно урадити
статички исправно, подићи или спустити покопне плоче на пројектовани ниво. Осим тога,
постојећа сливничка решетка је утонула двадесетак центиметара у односу на
новопројектовану површину, те је потребно исту уклопити у новопројектовани ниво.
Пројектном документацијом није било предвиђено прикључење новоизграђене
канализационе мреже, а неопходно је како би се целокупан плато одводњавао.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.34, а по Одлуци о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 03-1887 од 17.03.2015.
године је извођење додатних радова на завршетку партерног уређења зграде
Кардиохирургије у Нишу.
4. Особа за контакт: дипл.грађ.инж. Снежана Митић, тел. 018/241-266, лок. 248
факс: 520-540, e-mail:nabavke@dign.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.34, је извођење додатних радова на завршетку
партерног уређења зграде Кардиохирургије у Нишу
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45220000-5 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи
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III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –
ПРЕДМЕР РАДОВА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке
радова - извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу
ЈН број 1.3.34.

Red.
br.
1
I
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Opis radova
2
GRAĐEVINSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja betonskih rigola
dimenzija 25x35x8cm na sloju betona MB20 debljine
10cm.
Rušenje postojeće betonske šaht ploče dimenzija
1,40x1,40m debljine d=0,15m u kome je ugradjen
gvozdeno liveni poklopac sa ručnim izbacivanjem šuta
iz šahte i ponovna izrada betonske ploče 1,40x1,40m,
debljine d=0,15m od MB20 armirane sa dvostrukom
armaturom Q188 i ugradnjom postojećeg poklopca.
Izrada
betonske
ploče
1,40x1,40m,
debljine
d= 0,15m od MB20 armirane sa dvostrukom
armaturom Q188 i ugradnjom novog poklopca.
Rušenje ivičnjaka 18x24cm na Bulevaru Zorana
Djindjića sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju
na 10km
Rušenje betonskih ploča dimenzija 30x30x6cm na sloju
peska na trotoaru na Bulevaru Zorana Djindjića, sa
ručnim utovarom u korpu kombinirke, sa utovarom
kombinirkom u kamion i odvozom na deponiju na
10km
Rušenje postojećih betonskih ploča ispred ulaza u
Kardiohirurgiju dimenzija 20x20cm sa slaganjem na
palete i prenosom kombinirkom na daljinu do 500m. U
krugu bolnice po nalogu direktora bolnice
Nabavka, transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka
18x24x80cm na sloju betona MB20 na Bulevaru Zorana
Djindjića.
Nabavka i ugradnja betonskih ploča dimenzija 30 x 30
x6cm - nove i 10 x 10 x 6cm - stare na sloju peska
debljine 5-10cm sa ispunom kvarcnim peskom na
bulevaru Zorana Djindjića
Ručni iskop za šahtu u materijalu III kat. u prisustvu
kablova i vodovodnih instalacija u mokrom i zidanje
šahte dimenzija 1,00x1,00 x1,50m betonskim
blokovima dimenzija 20,00x20,00x40,00 cm u
cementnom malteru sa izradom dna šahte
1,40x1,40x0,10m od betona MB20 i armaturom Q188,
sa
izradom
betonske
ploče
dimenzija
1,40x1,40x0,15cm dvostruko armirana sa Q188 i
ugradnjom poklopca
Rušenje, demontaža i ponovna ugradnja postojeće
slivničke rešetke 400x400mm. sa nadvišenjem
betonom na odredjenu kotu

Jed.
mere

Procenjena
količina

3

4

m1

100,32

kom.

7

kom.

3

m1

8,00

m2

22,56

m2

51,00

m1

8,00

m2

22,56

kom.

1

kom.

1

Cena po
jedinici
mere bez
PDV
(dinara)
5

Ukupna cena
bez PDV (4x5)
(dinara)
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6

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ručni iskop rova i materijalu III kategorije za
postavljanje razdelnih ivičnjaka kod raster ploča i staza
dimenzija 0,25x0,15m sa odbacivanjem u stranu.
Mašinski i ručni iskop (70% mašinski, 30% ručno) za
fontanu i šahtu kod fontane sa odbacivanjem u stranu
i razastiranjem.
Betoniranje dna fontane vodonepropusnim betonom
MB30 d=0,50m armirano dvostrukom armaturom
Q188. Površina fontane 17,05m2. Isporuka betona,
isporuka armature i ugradnja
Betoniranje armiranobetonskog dna šahte fontane
vodonepropusnim betonom MB30 d=0,20m, armirano
dvostrukom armaturom Q188.
Betoniranje zidova fontane i šahte vodonepropusnim
betonom MB30, prosečne debljine d=0,30m, dvostruko
armirane armaturom Q188.
Betoniranje armiranobetonske ploče šahte fontane
betonom MB30 površine 4,20m 2, d=0,20m sa
dvostrukim armiranjem armaturom Q188
Nabavka, transport i ugradnja lakog šaht poklopca
Ø600
Nabavka, transport i ugradnja HDPE vodovodnih cevi
Ø50
Nabavka, transport i ugradnja HDPE vodovodnih cevi
Ø3/4
Nabavka, transport i ugradnja PVC cevi Ø160 na
prelazima ispod betonskih i popločanih površina
Rad glodalice na pripremi podloge za asfaltiranje zbog
uklapanja u postojeći kolovoz
Nabvka, transport i ugradnja asfaltne mase AB11 za
izravnanje na delu prelaza izmedju novog i postojećeg
kolovoza
Sečenje postojećeg trotoara od armiranog betona
d=10cm. po liniji radi uklapanja sa novim trotoarom
Rušenje i ponovna montaža behaton ploča na delu
prolaska kanalizacije u Bul. Zorana Đindjića na sloju
peska d=5-10cm.
Izrada priključka za kanalizaciju na postojeću betonsku
cev Ø1000 (jajasti oblik), debljine zidova d=15cm na
Bulevaru Zorana Djindjića. Na priključku ručno razbiti
betonsku cev za priključak cevi Ø300. Izbetonirati ulaz
cevi sa 0,20m3 betona MB20
Nabavka, transport i postavljanje mrežaste armature
q188
Razlika u ceni izmedju sivih ugovorenih i žutih behaton
ploča
Betoniranje armiranobetonskih zidova i temelja totema
(bez izrade oplate) d=18cm i d=50cm. mb 20.
Ugovorena cena za trotoar
Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije sa
odbacivanjem na stranu za izradu prelaza instalacija i
temelja totema. Ugovorena cena.
Nabavka, transport i nasipanje šljunka u rovu.
Ugovorena cena.
Odvoz zemlje sa prikupljanjem od prelaza. Ugovorena
cena.
UKUPNO

m1

264,95

m3

33,98

m3

5,63

m3

0,84

m3

6,00

m3

0,84

kom.

1

m1

107,00

m1

110,00

m1

66,00

h

2,00

t

21,548

m1

119,90

m2

18,90

kom.

1

kg.

4.600,01

m2

166,47

m3

4,93

m3

26,00

m3

15,84

m3

16,92
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II
1.
2.
3.

ELEKTRO RADOVI
Razvodni ormani za podne svetiljke
Ispitivanje elektro Instalacije
Geodetsko snimanje novopoloženog kabla
UKUPNO

kom.
kom.
Kom.

1
1
1

REKAPITULACIJA
I

GRAĐEVINSKI RADOVI

din.

II

ELEKTRO RADOVI

din.
UKUPNA CENA BEZ PDV (I+II):
PDV ____% :
UKUPNA CENA SA PDV:

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац Техничка спецификација – Предмер радова 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
Техничка спецификација – Предмер радова 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 исти
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din.
din.
din.

IV

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО 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:
I обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. ЗЈН: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, квирично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 3. ЗЈН: да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.
4. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. ЗЈН: да је понуђач 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.
5. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
II додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет : да је понуђач у претходне 2 обрачунске
године (2012. и 2013) остварио укупан приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара.
2. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у претходне 3 године (2012, 2013. и
2014) извео радове који су исти или слични предмету јавне набавке и то у збирном износу од
најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
поседује најмање 1 камион, 1 багер, 1 вибро ваљак, 1 гарнитуру за асфалтирање (довољан
технички капацитет)
4. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу, на одређено
или неодређено време најмање 12 радника и најмање 2 дипломирана инжењера техничке струке,
ималаца лиценци Инжењерске коморе Србије, и то: за грађевинске радове ИКС бр. 400 или 401
или 410 или 412 и за електро радове ИКС бр. 450 (довољан кадровски капацитет).
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IV 2.

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

1.
Испуњеност обавезних и додатних услова (1, 2 3 и 4) за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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 испуњава сваки понуђач из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 3. и 4. испуњава
понуђач, док додатне услове бр. 1. и 2. 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
EЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ
ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Поступку преговарања ће се приступити напосредно након отварања понуде.
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка мора предати комисији
посебно писано овлашћење за учешће у поступку преговарања, оверено и потписано од стране
законског заступника понуђача.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
Преговарање ће се вршити у једном кораку.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у поднетој
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квлаитет предмета јавне набавке.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у поднетој понуди.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
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VI
1.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

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

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
24.03.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, односно
24.03.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули
бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси 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.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
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 достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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) Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен, печатом оверен
и потписан;
г) Tехничку спецификацију – Предмер радова - попуњен, печатом оверен и потписан;
д) 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.
ђ) 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.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.

11/29
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

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.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају 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.
Закона.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку извођења додатних радова на завршетку партерног
уређења зграде Кардиохирургије у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.34, или
„Допуна понуде за јавну извођења додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.34, или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења додатних радова на завршетку партерног
уређења зграде Кардиохирургије у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.34. или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења додатних радова на завршетку
партерног уређења зграде Кардиохирургије у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.3.34.
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.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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 заједначких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 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
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору
о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
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 издаје рачун,
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
5) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
Назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се понуђачи
из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, потпише и печатом овери све
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Попуњену Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из 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
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДА
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача на основу
достављене, од стране надзорног органа оверене окончане ситуације и то у року не дужем од
45 дана од дана пријема исте.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок извођења радова
Рок за завршетак радова не може бити дужи од 10 дана од дана увођења у посао.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понудe. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац је дужан да, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
8.4. Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана
примопредаје радова.
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За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
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.
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. 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 СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.eko.minpolj.gov.rs/
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/cir/
11.

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 понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
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.
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.3.34.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
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
закључи уговор о пружању услуга 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), у висини
од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, 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.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико 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 15% од вредности уговора без ПДВ.
15.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Поступку преговарања ће се приступити напосредно након отварања понуда. Предмет
преговарања је укупна понуђена цена.
Преговарање ће се вршити у једном кораку.
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка мора предати комисији
посебно писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда и поступку преговарања,
оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у поднетој понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у поднетој
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квлаитет предмета јавне набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
16.
цена.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена
17.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
18.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН
И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 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.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
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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 10 дана
од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о
додели уговора на Порталу јанвних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком
поступку.
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 преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда 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;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- 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 јавној набавци 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.
21.

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) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
22.

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 не поступи по захтеву, 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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VII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу,
ЈН бр. 1.3.34.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
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
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-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
e-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
e-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
Део предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Део предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу износи:
Укупна цена без ПДВ

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

3)

Начин плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача на
основу достављенe, од стране надзорног органа оверене окончане ситуације и то у року не
дужем од 45 дана од дана пријема истe.

4)

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

5)

Рок за завршетак радова је ____ (не може бити дужи од 10 дана) од дана увођења у
посао.

6)
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеци (не може бити краћи
од 24 месеца) од дана примопредаје радова.
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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VIII
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу,
ЈН бр. 1.3.34.
Понуђена цена
Укупна цена без ПДВ

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена са ПДВ

_________________________ динара

Цене основних материјала
Ред.
бр.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу
мере без ПДВ
(динара)

Примедбе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Нето сатнине радне снаге
Ред.бр.

Структура

1.
2.
3.
4.
5.
6.

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС

Нето сатнина
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Сатнине механизације
Ред.
бр.

Врста
механизације

Цена по сату без ПДВ
(динара)

Техничке карактеристике и
година производње

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дана: _____._____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац
структуре цене потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
Образац структуре цене.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу,
ЈН бр. 1.3.34.
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – извођење
додатних радова на завршетку партерног уређењеа зграде Кардиохирургије у Нишу,
ЈН бр. 1.3.34. како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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: 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. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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X

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
__________________________________
из
____________________,
у
преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење понуда, за
извођење додатних радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохирургије Нишу,
ЈН бр. 1.3.34, испуњава све услове из чл. 75. (од бр. 1 до бр. 5) 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 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 све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гаранатује да је ималац права
интелектуалне својине;
да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у последње 2
обрачунске године (2012. и 2013) остварио укупан приход у износу од најмање 5.000.000,00
динара;
да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у последње три
године (2012, 2013. и 2014) извeo радове који су исти или слични предмету јавне набавке у
збирном износу од најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ;
да располаже довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке поседује најмање 1 камион, 1 багер, 1 вибро ваљак, 1
гарнитуру за асфалтирање
да располаже довољним кадровским капацитетом за ову врсту радова, односно да
да понуђач има у радном односу, на одређено или неодређено време најмање 12 радника и
најмање 2 дипломирана инжењера техничке струке, ималаца лиценци Инжењерске коморе Србије,
и то: за грађевинске радове ИКС бр. 400 или 401 или 410 или 412 и за електро радове ИКС бр. 450,
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку
јавне набавке извођења додатних радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохиругије
у Нишу, ЈН бр. 1.3.34. поднео независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЋАЧА

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 за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу, ЈН бр. 1.3.34, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона (од
бр. 1 до бр. 5), 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 понуда;

да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (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;
као и да заједно испуњавају додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета,
прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку и то:
у погледу финансијског капацитета – да су у последње 2 обрачунске године (2012.
и 2013) остварили укупан приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара;
у погледу пословног капацитета – да су у последње три године (2012, 2013. и 2014)
изводили радове које су исти или слични предмету јавне набавке у збирном износу од најмање
3.500.000,00 динара без ПДВ.
Понуђач __________________________________ из ____________________, испуњава
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, прописане чл. 76. Закона, и то:
у погледу техничког капацитета – да за извршење предметне јавне набавке има на
располагању најмање 1 камион, 1 багер, 1 вибро ваљак, 1 гарнитуру за асфалтирање
у погледу кадровског капацитета - да има у радном односу, на одређено или
неодређено време најмање 12 радника и најмање 2 дипломирана инжењера техничке струке,
ималаца лиценци Инжењерске коморе Србије, и то: за грађевинске радове ИКС бр. 400 или 401
или 410 или 412 и за електро радове ИКС бр. 450.
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Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и да
је понуду у поступку јавне набавке за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу ЈН бр. 1.3.34, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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XII

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 ____________________
______________________________________________________ из ____________________,
У поступку јавне набавке за извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу, ЈН бр. 1.3.34. испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона (од
бр. 1 до бр. 5), 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 све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (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;

а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су последње 2
обрачунске године (2012. и 2013) остварили укупан приход у износу од најмање 5.000.000,00
динара;
да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у последње три
године (2012, 2013. и 2014) извeли радове који су исти или слични предмету јавне набавке у
збирном износу од најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ;
да располажу довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 камион, 1 багер, 1 вибро
ваљак, 1 гарнитуру за асфалтирање
да располажу довољним кадровским капацитетом за ову врсту радова, односно да
за извршење предметне јавне набавке имају у радном односу, на одређено или неодређено време
најмање 12 радника и најмање 2 дипломирана инжењера техничке струке, ималаца лиценци
Инжењерске коморе Србије, и то: за грађевинске радове ИКС бр. 400 или 401 или 410 или 412 и за
електро радове ИКС бр. 450
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Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке за извођење додатних
радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохирургије Нишу, ЈН бр. 1.3.34, подносе
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена лица
понуђача из групе понуђача.
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ХIII

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 отварања понуда и поступку преговарања за
јавну набавку извођења додатних радова на завршетку партерног уређења зграде Кардиохирургије
у Нишу, Одлука о покретању поступка бр. 03-1887 од 17.03.2015. године, ЈН бр. 1.3.34.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања
понуда и поступку преговарања.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и поступка преговарања
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 претходно попуњено 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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