КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА
УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА МОСТОВА ПРЕКО РЕКА,
ПОТОКА И СУВИХ ДОЛИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ЈН бр. 1.2.6.

1/31
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вреднсти
бр. 03-3750 од 13.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
бр. 03-3750/1 од 13.05.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова
преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша
ЈН бр. 1.2.6.

САДРЖАЈ
I

Општи подаци о набавци ....................................................................................... 4

II

Критеријум за доделу уговора ................................................................................ 4

III

Упутство понуђачима како да сачине понуду.......................................................... 5

IV

Услови из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и
упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова .............................. 12

V

Образац понуде сa обрасцем структуре понуђене цене са
упутством какао да се попуни .............................................................................. 14

VI

Модел уговора ..................................................................................................... 16

VII

Техничкa спецификацијa услуга ........................................................................... 21

VIII

* Образац изјаве o испуњењу услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
(понуђач)............................................................................................................. 23
* Образац изјаве o испуњењу услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
(група понуђача).................................................................................................. 24
* Образац изјаве o испуњењу услова из чл. 75. ЗЈН
(понуђач и подизвођач) ....................................................................................... 26

IX

Образац изјаве о независној понуди..................................................................... 28

X

Образац трошкова припреме понуде .................................................................... 29

XI

Oвлашћење представника понуђача..................................................................... 30

XII

Meнично овлашћење............................................................................................ 31

Укупан број страна конкурсне документације износи 31.

2/31
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРУЖАЊА
УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА МОСТОВА ПРЕКО РЕКА,
ПОТОКА И СУВИХ ДОЛИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Oдлука о покретању поступка бр. 03-3750
ЈН бр. 1.2.6.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:

3/31
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.
Интернет страница: www.dign.rs
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.6, а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 03-3750 од 13.05.2016. године, је пружање услуга редовног одржавања мостова
преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша.
Ознака из општег речника: 50000000 – услуге одржавања и поправке
3. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки и Законом о облигационим
односима.
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
27.05.2016. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отварање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 27.05.2016. године у 1300 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особе за контакт: дипл.инж.грађ. Снежана Митић, тел. 018/241-266 лок. 257 и
дипл.инж.грађ. Велиборка Милијев, тел. 018/241-266 лок. 248, сваког радног дана у периоду од 730
до 1530 часова, е-mail:nabavke@dign.rs.

II

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне услуге, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
2. 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 поднетој понуди, понудио дужи рок важења понуде.
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву објављеном дана 19.05.2016. године за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока
и сувих долина на територији града Ниша
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Образац изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН –
Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
б) Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене са упутством како да се
попуни - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Техничку спецификацију услуга - печатом оверену и потписану;
д) Средство обезбеђења: за озбиљност понуде – једну бланко соло меницу (печатом
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
ђ) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
е) 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.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства;
з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

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

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
27.05.2016. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 27.05.2016. године у 1300 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.
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Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације Техничку спецификацију услуга попуни
читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену и производ истих упише
посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на
месту предвиђеним за то.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други одговарајући
начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати, замењивати или
одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено достави Наручиоцу.
Средство обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити
у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛ. 87. СТ. 6. ЗЈН

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 пружања услуга редовног одржавања мостова преко
река, потока и сувих долина на територији града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.6.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку пружања услуга редовног одржавања мостова преко
река, потока и сувих долина на територији града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.6.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку пружања услуга редовног одржавања мостова преко
река, потока и сувих долина на територији града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр. 1.2.6.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку пружања услуга редовног одржавања
мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН бр.
1.2.6.“
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 ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
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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 дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о пружању услуга буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Изабрани понуђач, oдносно Пружалац услуге, 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 услуге, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Образац
изјаве о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН (понуђач и подизвођач), потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и подизвођача и печатом оверен, чиме се доказује испуњеност
обавезних и додатних 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 учеснике у заједничкој понуди.
Чланови групе понуђача достављају Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и чл.
76. ЗЈН (група понуђача), који потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, чиме
се доказује да обавезне услове испуњавју сви чланови групе понаособ, док додатне услове
испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 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.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

И РОКА

ПЛАЋАЊА, РОКА

8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити на текући рачун Пружаоца услуга и то по испостављеним и од
стране стручног надзора овереним привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу
пружених услуга према овереној грађевинској књизи и јединичним ценама из понуде Пружаоца
услуга у року не дужем од 45 дана од дана овере ситуација.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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8.2. Рок пружања услуге
Предметни услуге ће се пружати годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.

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

Укупна 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.
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.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ 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%
вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему је предвиђено да је
меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор;
 понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 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 10%
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 уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Пружалац услуге не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10%
вредности уговора без ПДВ.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
12.
ПОНУДЕ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.2.6“.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, објави одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. ЗЈН.
13.
КОНТРОЛА
ИСПРАВКЕ

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ

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
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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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
14.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико
поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН
- учинио повреду конкуренције
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор, након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује 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 пре објављивања позива за
подношење понуда.
15.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
16.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или
би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail nabavke@dign.rs, факсом на број 018/520-540 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује Oбавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја
рока за подношење понуда у складу са одредбама члана 150. Закона.
После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или Oдлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на прописани рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1. ЗЈН
("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у износу од 60.000,00
динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки:
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о пружању услуга, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу
коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама.
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу
у року од 3 (три) дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
18.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

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

1.

Чл. 75.
Ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

Чл. 76. ЗЈН

5.

6.

7.
8.

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

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ 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
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 6 МИЛИОНА ДИНАРА.
УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО, ГРУПА ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОНУДУ
ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, МОРА БИТИ ИСПУЊЕН УСЛОВ ДА ПОНУЂАЧ,
СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ/И, НЕМАЈУ ДАНЕ
НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА ДО ДАНА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
(ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014, 2015. и 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРУЖИО УСЛУГЕ ИСТЕ ИЛИ
СЛИЧНЕ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ 5 МИЛИОНА
ДИНАРА БЕЗ ПДВ (ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ 1 ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (ТЕХНИЧКИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НАЈМАЊЕ 5 РАДНИКА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ АНГАЖОВАНИХ УГОВОРОМ КОЈИ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ
ОДНОСА (КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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IV 2.

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

I)
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
доказује достављањем:
* Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН - попуњене, печатом
оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, за случај самосталног наступа.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
* Изјаве групе понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН - попуњене,
печатом оверене и потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, у
случају подношења заједничке понуде.
Додатнe условe из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу финансијског капацитета у делу укупног
пословног прихода, пословног, техничког и кадровског капацитета чланови групе испуњавају
заједно.
* Изјавe понуђача и подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН попуњене, печатом оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача, за
случај наступа понуђача са подизвођачем.
Додатне услове из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу техничког и кадровског капацитета,
испуњавају понуђач и подизвођач заједно.
II)
Додатни услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН у погледу финансијског капацитета, у делу броја дана
неликвидности, уколико понуду подноси понуђач самостално, група понуђача или понуду подноси
понуђач са подизвођачем, морају испунити понуђач, односно сваки члан групе, односно понуђач и
подизвођач.
Претрагу о броју дана неликвидности за последњих годину дана до дана јавног отварања
понуда извршиће Комисија за предметну јавну набавку на званичној страници Народне банке
Србије - Претраживање дужника у принудној наплати и иста ће бити саопштена на јавном
отварању понуда.
Подаци на сајту Народне банке Србије су званични и могу се користити за службене
потребе без подношења захтева за издавање потврде.

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном, року који не може бити краћи од 5 дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
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V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са обрасцем структуре понуђене цене са упутством какао да се попуни
у поступку јавне набавке мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова
преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша,
одлука о покретању поступка бр. 03-3750 од 13.05.2016. године, ЈН бр. 1.2.6.
Понуда бр. _________ од ____.____.2016. 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 и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна цена:
Укупна цена без ПДВ

3)

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене са упутством какао да се
попуни 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 са обрасцем структуре понуђене цене са упутством какао да се попуни 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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VI

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 6, члана 112. и члана 113. ст. 1. Закона о јавим набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст), тачкe I 4.1. Б 2. Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручјуа са финансијским планом
за 2016. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 98/15), а у вези чл. 7. ст. 2. Уредбе о критеријумима за
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање
одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више године („Сл. гласник
РС“, бр. 21/14) по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.6, покренуте
Одлуком наручиоца број 03-3750 од 13.05.2016. године, у име и за рачун града Ниша, закључују

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-511641-36
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
_________________________
_____________________________
МБ: ____________________
ПИБ: ___________________
ТР: _____________________
кога заступа
_________________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)
с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора пружање услуга редовног
одржавања мостова преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша.
Пружалац услуга ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу
са понудом број _______ од _______2016. године и Техничком спецификацијом услуга.
Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и
Техничка спецификација услуга, из усвојене понуде Пружаоца услуга бр. ___________ од
___.____.2016. године, чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга пружа уговорене услуге из чл. 1. овог Уговора на један од следећих
начина (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
* ________________________________________________ из __________________ (носилац посла)
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
* ________________________________________________ из __________________ (члан групе)
в) са подизвођачима:
*_______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности пружања услуге и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача ____________________________________________________________________
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*_______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности пружања услуге и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача ____________________________________________________________________
*_______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности пружања услуге и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача ____________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА

Члан 3.

Укупна цена услуга које су предмет овог Уговора износи ____________ динара, без пореза
на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ___%, који
износи _______________ динара, чини укупно __________ динара (и словима:
____________________________________), из усвојене понуде Пружаоца услуга бр. ___________
од ___.___.2016. године.
У 2017-ој години, обавезе Наручиоца по овом Уговору биће реализоване највише до
утрошка средстава у висини уговорене вредности, а из средстава која ће за ту намену бити
одобрена у Одлуци о буџету Града Ниша за 2017. годину.
Члан 4.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина услуга, од оквирно
датих у Техничкој спецификацији услуга, у зависности од конкретних потреба, а највише до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.
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 по испостављеним и од стране стручног надзора овереним привременим и окончаној
ситуацији, сачињеним на основу пружених услуга према овереној грађевинској књизи и
јединичним ценама из понуде Пружаоца услуга бр. ________________од ____._____.2016. године,
у року не дужем од 45 дана од дана овере ситуација.
Ситуације се испостављају у 5 (пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до
5-ог у месецу за услуге пружене у претходном месецу и исте се достављају на писарницу
наручиоца.
У случају да услуге или било који њихов део нису пружене на задовољавајући начин и у
складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац
задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је
дужан исплатити неспорни део ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Пружалац услуга је
обавезан доставити стручном надзору.
У супротном, уколико Пружалац услуга не поступи у складу са напред наведеном обавезом,
неће се извршити плаћање тих позиција, што Пружалац услуга признаје без права приговора.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује да услуге из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
спецификацијом услуга, пружа током трајања уговора.
Пружалац услуга је дужан да пре почетка пружања услуга о свом трошку осигура код
осигуравајућег завода на уговорени износ за све време, тј. до предаје посла Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји, и то све радње неопходне при пружању услуга, објекте и
раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања у свако доба
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стави Наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје услуга ризик са Пружаоца услуга прелази на
Наручиоца.
Пружалац услуга је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било
којем лицу или имовини које се могу појавити у току пружања услуга из Уговора и обештетити
Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван
урбанистичке локације, а буде их изазвао Пружалац услуга. Наручилац неће бити одговоран за
било какве штете нанете трећим лицима.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет пружених услуга, Пружалац услуга је
обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони најкасније за 5 (пет) дана о
свом трошку.
Уколико Пружалац услуга не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене
недостатке отклони преко трећег лица, на терет Пружаоца услуга, наплатом средства обезбеђења
за добро извршење посла, односно реализацијом менице из чл. 11. овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга за пружене услуге из чл. 1. овог уговора плати
уговрену цену услуга добијену применом јединичних цена на стварно пружене услуге према
грађевинској књизи и да од Пружаоца услуга, по завршетку посла изврши примопредају.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора на начин да ће донети решење о
именовању лица која врше стручни надзор и испуњавају за то услове прописане Законом о
планирању и изградњи, из састава су лица запослених код Наручиоца. Наручилац је обавезан да у
року од 2 (два) дана од дана закључења уговора писмено обавести Пружаоца услуга о одређивању
лица које врши стручни надзор над пружањем услуга.
Члан 8.
Наручилац има право да уколико Пружалац услуга не пружа услуге по налогу Наручиоца,
раскине уговор са Пружаоцем услуга једностраном изјавом воље и да преостале неизведене услуге
уговори са другим пружаоцем услуга.
РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

Члан 9.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник.
Предметни услуге ће се пружити годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.
Појединачни рок за завршетак посла на одређеној локацији може се продужити на захтев
Пружаоца услуга и уз претходну сагласност Наручиоца у случају елементарних и временских
непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава
сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода констатује се у
грађевинском дневнику.
Захтев за продужење рока пружања услуга Пружалац услуга писмено подноси Наручиоцу у
року од 3 (три) дана од сазнања за околност, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак
посла.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга не пружа за време трајања уговора услугу у року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно
уговорених услуга.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Пружаоца
услуга умањењем рачуна за обрачунати износ.
Пружалац услуга се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне
обавезе за завршетак посла у уговореном року, дошло због узрока за који Пружалац услуга није
одговоран и ако за исте достави доказе.
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу, као
средство обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10%
вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се
мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Уколико Пружалац услуга не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Пружалац услуга не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла у уговореном року, Наручилац може реализовати меницу на коју ће унети износ
од највише 10% вредности уговора без ПДВ.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Пружалац услуге
касни са почетком пружања услуге дуже од 3 (три) дана почев од дана добијања налога од стране
Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Пружалац услуге из
неоправданих разлога прекине са пружањем услуге.
Наручилац има право да уколико Пружалац услуга не пружи услуге из чл.1. овог Уговора у
одређеном року, раскине уговор са Пружаоцем услуге једностраном изјавом воље.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем, достављањем средства обезбеђења
за добро извршење посла и важи годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка
средстава у висини уговорене вредности.
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Члан 16.
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

____________________
(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА
МП

____________________
(потпис овлашћеног л ица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорене услуге.
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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VII

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА ПРЕКО РЕКА, ПОТОКА И СУВИХ ДОЛИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Ред.
бр.
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Опис позиција
2
Демонтажа постојећих дилатација
Уклањање оштећеног асфалта као и сечење и
уклањање здравог асфалта 30cm лево и десно
од дилатације за припрему простора за
уградњу нове дилатације. Уклоњени делови
асфалта и бетона се ручно утоварају у
транспортно возило и одвозе на депонију до
10km. Обрачун се врши по m1 демонтиране
дилатације.
Израда нових дилатационих спојница
Набавка,
транспорт
и
уградња
нових
дилатационих спојница на делу коловоза где
су уочена велика оштећења. Дилатацију
урадити од флахова 200х10mm који се варе
или шрафе по целој дужини за металне делове
моста и преклапају преко L профила
80х80х5mm анкерованих у бетонске делове
моста. Анкери за учвршћивање L профила су
од ребрасте арматуре ø18mm. Затварање
дилатационе спојнице асфалтним слојем се
изводи из редовног одржавања улица и не
улази у обрачун ове позиције. Обрачун се
врши по m1 урађене дилатације.
Пескарење
или
машинско
чишћење
кородираних делова моста. Ценом за чишћење
и пескарење обухватити све припремне
радове.
Фарбање очишћених делова моста основном и
масном бојом у 2 премаза.
Извршити уклањање дрвене конструкције са
делова моста где постоје оштећења, односно
иструлела дрвена конструкција. Иструлели
дрвени материјал ручно утоварити у теретно
возило и возити на депонију до 10km.
Набавка јелове, храстове или багремове грађе,
прописно
заштитити
одговарајућим
материјалом и уградити на делу моста где је
то потребно. Обрачун се врши по m3.
- јелова грађа
- храстова грађа
- багремова грађа
Извршити уклањање распаднутих делова
бетона са конзоле пешачких стаза без
уклањања металне пешачке ограде. Разбијање
се врши пикамером задржати постојећу
арматуру. Након ових радова извршити
шаловање
отворених
делова
конзоле.

Јед. Процењена
мере количина
3

4

m1

30,00

m1

20,00

m2

80,00

m²

80,00

m3

10,00

m3
m3
m3

1,00
3,00
7,00

m²

90,00

Цена по
јединици
мере без
ПДВ
(динара)
5

Укупна цена
без ПДВ
(4x5)
(динара)
6
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Извршити анкеровање арматуре у здраве
делове бетона у горњој зони, формирање
мреже како је предвиђено за ову врсту
бетонске конструкције. Након овога извршити
бетонирање у дебљини постојеће конзоле
бетоном
МБ40.
Након
бетонирања
демонтирати оплату. Обрачун се врши по m2.
Ручни ископ материјала III и IV категорије са
утоваром и одвозом на депонију за израду
темељног прага бетонске плоче корита.
Обрачун се врши по m3.
Набавка, транспорт и уградња шљунковитог
материјала d=10cm до потребне збијености.
Обрачун се врши по m3.
Израда армирано-бетонске плоче корита од
бетона МБ20 у зони моста са темељењем истог
на узводној и низводној страни моста.
Дебљина плоче 20 cm. Обрачун се врши по m3.
Извршити уклањање оштећеног асфалта и
оштећених делова бетонских плоча на
пешачким стазама са утоваром и одвозом на
депонију до 10km. Обрачун се врши по m3.
Замена оштећених плоча новим армиранобетонским плочама од МБ 40. Димензије
преузети на лицу места. Након замене
армирано-бетонских плоча асфалтирање ће се
извршити из средстава редовног одржавања
путева. Обрачун се врши по m3.
Пескарење или машинско чишћење делова
ограда на мостовима где су кородирале. Ценом
за чишћење и пескарење обухватити све
припремне радове. Обрачун се врши по m2.
Израда нових делова ограда који су оронули
или уклоњени. Израда се врши материјалом
којим је и претходна била урађена да би се
могла уклопити у старе делове ограде, а то су
челичне цеви различитих димензија. Обрачун
се врши по m2 урађене ограде.
Фарбање очишћених ограда на мостовима у 2
слоја, прво основном бојом, а затим лак бојом.
Обрачун се врши по m2.

m3

10,00

m3

20,00

m3

30,00

m3

25,00

m3

28,00

m²

120,00

m²

45,00

m²
130,00
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:
ПДВ ____% :
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

Напомена:
Процењене количине дате су оквирно, ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац задржава
право измене у погледу уговорених количина од оквирно датих у Техничкој спецификацији услуга,
у зависности од својих конкретних потреба, а највише до утрошка средстава у висини уговорене
вредности.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2016. године
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 потписати и печатом оверити исту.
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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

(ПОНУЂАЧ)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока и
сувих долина на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76.
Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

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

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре;

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине чији је
обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама
сходно Закону о финансирању локалне сaмоуправе;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности на снази у време подношења понуде;

да је 2013. и 2014. обрачунске године остварио укупан пословни приход у износу од
најмање 6 милиона динара;

да је у 2013, 2014, 2015. и 2016. години до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки пружио услуге исте или сличне предмету јавне
набавке у укупној вредности од најмање 5 милиона динара без ПДВ;

да за извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 теретно
возило;

да има најмање 5 радника у радном односу (на неодређено или одређено време)
или ангажованих по основу уговора који регулише рад ван радног односа.
Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача
23/31
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

(ГРУПА ПОНУЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Чланови групе:
______________________________________________________ из ____________________
______________________________________________________ из ____________________
_______________________________________________________ из ___________________,

у поступку јавне набавке мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова
преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6, испуњавају понаособ
услове из чл. 75. ст. 1 тач. 1), 2) и 4) и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама, и то:

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

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре;

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине чији је
обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама
сходно Закону о финансирању локалне сaмоуправе;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности на снази у време подношења понуде;
као и да заједно испуњавају додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама у делу
финансијског капацитета у погледу укупног пословног прихода, пословног, техничког и кадровског
капацитета и то:

да су у 2013. и 2014. обрачунске године остварили укупан пословни приход у
износу од најмање 6 милиона динара;

да су у 2013, 2014, 2015. и 2016. години до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки пружили услуге исте или сличне предмету јавне
набавке у укупној вредности од најмање 5 милиона динара без ПДВ;

да за извршење предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 теретно
возило;
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да имају најмање 5 радника у радном односу (на неодређено или одређено време)
или ангажованих по основу уговора који регулише рад ван радног односа.
Дана ____.____. 2016. године

ЧЛАН ГРУПЕ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ЧЛАН ГРУПЕ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ЧЛАН ГРУПЕ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Изјава групе понуђача мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица свих понуђача
из групе и оверена печатом, само уколико понуду подноси група понуђача.
У случају подношења понуде групе понуђача с већим бројем чланова од броја предвиђеног овом
Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76 ЗЈН

(ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________ из ____________________
и подизвођач/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока
и сувих долина на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6, испуњава услове из чл. 75. ст. 1 тач. 1), 2)
и 4) и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама, и то:

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

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично
дело преваре;

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Напомена: Понуђач је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине чији је
обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама
сходно Закону о финансирању локалне сaмоуправе;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности на снази у време подношења понуде;
као и да заједно испуњавају додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама у погледу
техничког и кадровског капацитета и то:
возило;



да за извршење предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 теретно


да за извршење предметне јавне набавке имају најмање 5 радника у радном односу
(на неодређено или одређено време) или ангажованих по основу уговора који регулише рад ван
радног односа.
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Понуђач __________________________________ из ____________________, самостално
испуњава додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама у делу финансијског
капацитета у погледу укупног пословног прихода и пословног капацитета и то:

да је 2013. и 2014. обрачунске године остварио укупан пословни приход у износу од
најмање 6 милиона динара;

да је у 2013, 2014, 2015. и 2016. години до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове који су исти или слични радовима који
су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање 5 милиона динара без ПДВ.

Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Изјава понуђача и подизвођача мора бити попуњена, 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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IX

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” број 86/2015), као понуђач:

дајем:

_____________________________________________из ________________________

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за
јавну набавку пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока и сувих
долина на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2016. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____________________________________________________ из
____________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
за јавну набавку пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока и сувих долина
на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6. како следи у табели:
ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ВРСТА ТРОШКА

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2016. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке
или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и трошкове прибављања
средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) може да достави Образац
трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
трошкова припреме 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 исти.
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XI

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________, Ул. ________________________________________________ бр. ________,
бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________________овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда, за јавну набавку мале
вредности пружања услуга редовног одржавања мостова преко река, потока и сувих долина на
територији града Ниша.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2016. 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 исто.
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ХII

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

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

, _______________________________,
(адреса)

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

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: JП Дирекција за изградњу града Ниша
текући рачун 840-29801845-75
У поступку јавне набавке мале вредности пружања услуга редовног одржавања мостова
преко река, потока и сувих долина на територији града Ниша, ЈН бр. 1.2.6, 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 ____.____.2016. године, можете попунити на износ од 10%
вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор;
 понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.

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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