КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАРУЧИОЦА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на периодичном
одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша
ЈН број 1.3.16.

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, у
даљем тексту ЗЈН) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
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Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 03-306/1 од 20.01.2015. године, за
ЈН број 1.3.16, од стране НАРУЧИОЦА – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, Ул. 7.
јули бр. 6, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на периодичном одржавању путева
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ЈН број 1.3.16.
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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 ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ
ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА
НИША

Oдлука о покретању поступка бр. 03-306
ЈН бр. 1.3.16.

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
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и
подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки, Законом о облигационим
односима и Закона о планирању и изградњи.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.16., а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-306 од 20.01.2015. године je извођење радова на периодичном одржавању путева
и улица на сеоском подручју града Ниша
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођења радова.
5. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 23.02.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 23.02.2015. године у 1200 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особа за контакт: дипл.инж.грађ. Драган Димитријевић, тел. 018/241-266 лок.
218
и
дипл.инж.грађ.
Владимир
Медаров,
тел.
018/241-266
лок.
221
или e-mail: nabavke@dign.rs у периоду од 730 до 1530 часовa.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.16., а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-306 од 20.01.2015. године je извођење радова на периодичном одржавању путева
и улица на сеоском подручју града Ниша.
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45233141-9 - радови на одржавању путева
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 23.01.2015. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на
сеоском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.3.16.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а)
Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације - Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН
које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова;
б)

Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;

в)
Средствo 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 (образац XIV конкурсне документације) и копију картона
депонованих потписа и

писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла.
г)

Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;

д)
Teхничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
ђ)

Образац структуре цене - попуњен, печатом оверен и потписан,;

е)
понуђач може у оквиру понуде да 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.
ж)
У случају да заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке и који обавезно садржи делове 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
којем је и сачињена ова конкурсна документација и на којем се води поступак јавне набавке.
2.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
23.02.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 23.02.2015. године у 1200 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
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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, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други
одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено
достави Наручиоцу.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације Техничку спецификацију – Предмер
радова 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.
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.
Пожељно је ставити меницу у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне
набавке на коју се односи изменa, допунa или
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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 радова на периодичном одржавању путева
и улица на сеоском подручју града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.16..“ или
„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на периодичном одржавању путева
и улица на сеоском подручју града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.16..“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на периодичном одржавању путева
и улица на сеоском подручју града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.16..“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на периодичном
одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.16..“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има, а који не
може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу/има, као и да
достави обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА потписују, печатом оверавају
понуђач и сви подизвођачи.
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 извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Извођач, односно изабрани понуђач, 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 Извођач, 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.
За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН, на
начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач
мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова и то од
тачке IV 1 до IV 5, док додатне условe из чл. 76. ЗЈН под тачком IV 8 и тачком IV 9 понуђач и
подизвођач испуњавају заједно.
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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.
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова
из чл. 75. ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76.
ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност
тих услова и то од тачке IV 1 до IV 5, док додатне услове из чл. 76. ЗЈН од тачке IV 6 до
тачке IV 9 учесници у заједничкој понуди 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 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 у име групе подноси средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У споразуму навести назив и адресу седишта једног од понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, уколико су се понуђачи из
групе за то определили, изузев Обрасца изјаве групе понуђача.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Извођача, а на
основу достављених привремених и окончанe ситуацијe, потписаних и оверених од стране
одговорног извођача радова, од стране надзорног органа и од стране лица овлашћених за
заступање Извођача и Наручиоца у законском року.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Период извођења радова
Радови се изводе од дана увођења у посао до 31.12.2016. године.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
Гарантни рок за квалитет изведених радова у календарској години у којој се изводе
предметни радови почиње да тече од дана достављања последње ситуације за исту, оверене од
стране надзорног органа.
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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

Јединичне цене дате у понуди не могу се мењати, осим у слујачевима предвиђеним чланом
637. Закона о облигационим односима.
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, с тим да
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без обрачунатог пореза на додату вредност.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
*
као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:

понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о извођењу радова;

понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за добро извршење
посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
*
Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла. Писмом о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка
обавеже да ће свом клијенту - понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла:
● за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 7 дана од дана закључења уговора и са роком важења до 21.01.2016. године и
● за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске гаранције за 2015. годину и са роком важења
најмање 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција бити безусловна, са
могућношћу вишекратне наплате по позиву наручиоца, а до висине гаранције, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац, као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
1) као средство обезбеђења за добро извршење посла банкарску гаранцију и то:
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● за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 7 дана од дана закључења уговора и са роком важења до 21.01.2016. године и
● за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске гаранције за 2015. годину и са роком важења
најмање 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, са могућношћу вишекратне наплате по
позиву наручиоца, а до висине гаранције, платива на први позив, без додатних услова за исплату,
са роковима и износом које одреди наручилац, као и месном надлежношћу за решавање спорова
коју је одредио наручилац.
Ако Извођач не поступи у наведеном року, наручилац има право да реализује меницу за
озбиљност понуде и такође, према услову из модела уговора, право да једнострано раскине
Уговор.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима
предвиђеним уговором.
2) као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 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 у висини од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и то:
● за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније даном достављања последње привремене ситуације за 2015. годину и са роком важења
меничног овлашћења најмање 5 дана дужим од истека гарантног рока и
● за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније даном достављања окончане ситуације и са роком важења меничног овлашћења
најмање 5 дана дужим од истека гарантног рока.
Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговорених услова за отклањање
грешака у гарантном року, Наручилац ће реализовати меницу на терет тих средстава уступити
отклањање грешака другом Извођачу радова.
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
предвиђен Конкурсном документацијом, у делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду,
10.2, тачка 2, за 2015. и 2016. годину, 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 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока.
11.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРАГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде, интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ и надлежним органима локалне
самоуправе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs.
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12.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
13.
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 ЗЈН и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима - ЈН бр.
1.3.16.“.
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.
14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. ЗЈН). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
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15.
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 јавној набавци 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. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке дужан је да уз понуду достави Оригинал писмо
о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла. Писмом о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка обавеже да ће понуђачу,
уколико му буде додељен уговор, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла за коју
подноси понуду:
● за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 8% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 7 дана од дана закључења уговора и са роком важења до 21.01.2016. године и
● за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 7% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске гаранције за 2015. годину и са роком важења
најмање 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција бити безусловна, са
могућношћу вишекратне наплате по позиву наручиоца, а до висине гаранције, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац, као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да достави као средство обезбеђења за добро извршење посла банкарску
гаранцију и то:
● за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 8% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 7 дана од дана закључења уговора и са роком важења до 21.01.2016. године и
● за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 7% од укупне вредности уговора без ПДВ,
најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске гаранције за 2015. годину и са роком важења
најмање 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, са могућношћу вишекратне наплате по
позиву наручиоца, а до висине гаранције, платива на први позив, без додатних услова за исплату,
са роковима и износом које одреди наручилац, као и месном надлежношћу за решавање спорова
које је одредио наручилац.
Ако Извођач не поступи у наведеном року, наручилац има право да реализује меницу за
озбиљност понуде и такође, према услову из модела уговора, право да једнострано раскине
Уговор.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима
предвиђеним уговором.
16.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У ситуацији да постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе предметне радове,
наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа
од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
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17.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИБАВЉАЊА ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две
ће бити додељен оном понуђачу
понуде.
У случају прибављања две
роком важења понуде, уговор ће
понудио дужи гарантни рок.
18.

или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења
или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди,

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације - попуњену, печатом оверену и потписану (Изјаву понуђача или
Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), 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 и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
19.

ПАТЕНТ И ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, 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 ЗЈН 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.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара у складу са упутством о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН.
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара у складу са упутством о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата
таксе реализована);
(3) износ таксе од 80.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на
коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште,
који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке
административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, 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 од 80.000.000 динара, а у складу са
упутством о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
21.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о извођењу радова ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
22.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
и појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац је у обавези да
у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном облику и истовремено објави на
Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за подношење
понуда.
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23.

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.
24.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, чија је понуда,
на основу извештаја комисије за јавну набавку 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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља 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.
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 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 крвична 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, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управим органом.
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IV

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

1.

2.

3.

Чл. 75.
ст. 2.
ЗЈН

4.

5.

чл. 76. ЗЈН

6.

7.

8.

9.

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

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРИМАЊА ИЛИ
ДАВАЊА МИТА И ПРЕВАРЕ
ДА ПОНУЂАЧУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
И ДА ГАРАНТУЈЕ И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНE 3 ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНE (У 2011, 2012. И 2013. ГОДИНИ)
ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 600 МИЛИОНА ДИНАРА
(НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
НАПОМЕНА: У ОБЗИР СУ УЗЕТЕ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ 2011, 2012. И 2013, ЗБОГ
ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПОЧЕТКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2015.
ГОДИНЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ МОГУЋНОСТИ ДА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ НИСУ ИЗРАДИЛИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ.
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО ИСТЕ ИЛИ
СЛИЧНЕ РАДОВЕ, РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ
ОД НАЈМАЊЕ 350 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ 1 ЛАКИ ВАЉАК ДО 3t СВОЈЕ ТЕЖИНЕ, 1
СРЕДЊИ ВАЉАК ОД 3t ДО 10t СВОЈЕ ТЕЖИНЕ И 1 ТЕШКИ ВАЉАК ИЗНАД 10t СВОЈЕ
ТЕЖИНЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ 1 СА МИН. ЈЕДНОМ ГУМЕНОМ ПЕГЛОМ, 10 КАМИОНА НОСИВОСТИ
ОД МИН. 5t, 1 УТОВАРИВАЧ, 1 РОВОКОПАЧ, 1 ГРЕЈДЕР, 1 ФИНИШЕР, 1 ГЛОДАЛИЦА, 1
АСФАЛТНУ БАЗУ И 1 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА КОМЕ СЕ ВРШИ
СКЛАДИШТЕЊЕ ИЛИ ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА
(ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ)
НАЈМАЊЕ 32 РАДНИКА ОД КОЈИХ СУ НАЈМАЊЕ 2 РАДНИКА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ
ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ ИМАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ ИКС ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ БР. 410 ИЛИ 412
ИЛИ 415 ИЛИ 418 КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА (ДОВОЉАН
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже важеће податке о
истима.
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.
Правна лица као доказ достављају:
1.
извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2.
извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3.
извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Предузетници и физичка лица као доказ достављају:
Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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
Правна лица као доказ достављају:
1.
Потврду (уверење) привредног суда и
2.
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.
Предузетници као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.
17/41
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

Физичка лица као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази
ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет јавне набавке,
нити било коју другу делатност).
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.
Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и
2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
или
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ:
Изјава понуђача – попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач самостално
подноси понуду,
или
Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају уколико
понуду подноси група понуђача;
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава понуђача и подизвођача мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава групе понуђача мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске
године (у 2011, 2012. и 2013. години) остварио укупан пословни приход у износу од најмање
600 милиона динара.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и
2013) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013).
НАПОМЕНА: У ОБЗИР СУ УЗЕТЕ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ 2011, 2012, И 2013, ЗБОГ ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПОЧЕТКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2015. ГОДИНЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ
МОГУЋНОСТИ ДА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ НИСУ ИЗРАДИЛИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.
ГОДИНУ.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у претходних 5 година од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео исте или сличне
радове, радовима који су предмет ове јавне набавке и то у укупној вредности од најмање 320
милиона динара без ПДВ.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају
обавезно садржати: податке о издаваоцу
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потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт
телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са
обавезним навођењем финансијских вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин
доказати да испуњава пословни капацитет, назив и адресу објекта на коме су изведени радови,
датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз
сваку достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним
финансијским вредностима у потврди/ама.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне
набавке има на располагању најмање 1 лаки ваљак до 3t своје тежине, 1 средњи ваљак од 3t до
10t своје тежине и 1 тешки ваљак изнад 10t своје тежине, од којих је 1 са мин. једном гуменом
пеглом, 10 камиона носивости од мин. 5t, 1 утоваривач, 1 ровокопач, 1 грејдер, 1 финишер, 1
глодалица, 1 асфалтну базу и 1 постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење
или третман или одлагање неопасног грађевинског отпада.
Доказ: 1) За моторна возила која учествују у саобраћају и која подлежу обавезној регистрацији
(камиони, утоваривачи и грејдери): саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (очитани
подаци из саобраћајне дозволе) или рачун о куповини или уговор о набаци - купопродаји или
уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о послузи, и полиса осигурања.
2) За радне машине (ваљци, финишер, ровокопач, глодалица): рачун о куповини или
уговор о набаци - купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о послузи или
уговор о пословно-техничкој сарадњи или одговарајућа јавна исправа или неки други доказ на
основу кога се може утврдити да понуђач поседује или има на располагању тражене радне
машине.
Као доказ да понуђач има асфалтну базу доставља се доказ о власништву или Уговор о закупу или
Уговор о пословно техничкој сарадњи.
Као доказ да поседује постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење или
третман или одлагање неопасног грађевинског отпада, понуђач доставља решење локалног или
покрајинског или републичког надлежног органа, или уговор о закупу или уговор о пословно
техничкој сарадњи и решење локалног или покрајинског или републичког надлежног органа на
име оператера који поседује постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење или
третман или одлагање неопасног грађевинског отпада.
9. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на одређено
или неодређено време) најмање 32 радника од којих су најмање 2 радника дипломирани
инжењери техничке струке имаоци лиценце икс за грађевинске радове бр. 410 или 412 или 415 или
418 који ће бити одговорни извођачи предметних радова.
Доказ: Образац М осигурања као доказ да су радници у радном односу (на одређено или
недоређено време) код понуђача. За одговорне извођаче радова, поред обрасца М осигурања,
понуђач доставља и копију личне лиценце Инжењерске коморе Србије, потврду ИКС да је носиоц
лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ Изјаву групе понуђача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ
- Изјаву понуђача и подизвођача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају
заједно.
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V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју
града Ниша, одлука о покретању отвореног поступка бр. 03-306 од 20.01.2015. године,
ЈН бр. 1.3.16.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и е-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 и 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 и 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 и е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
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% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на
сеоском подручју града Ниша, наведених у техничкој спецификацији - предмеру радова:
_______________________ динара без ПДВ
_______________________ динара са ПДВ

3)
Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуде.
4)

Период извођења радова је од дана увођења у посао до 31.12. 2016. године.

5)

Гарантни рок за квалитет изведених радова у календарској години у којој се изводе
предметни радови износи _________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана
достављања последње ситуације за исту, оверене од стране надзорног органа.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године

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 се у споразуму, као саставном делу понуде,
опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем.
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VI
МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 5. и чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр 124/12), Одлуке о
оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша («Сл. лист града Ниша», бр. 51/13 - пречишћен
текст), тачке II 4. 2. Б 1. Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта на
сеоском и сеоском подручју са финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града Ниша»,
бр. 109/2014), у име и за рачун града Ниша, закључују

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
__________________________________
_________, Ул. _____________________
МБ: ______________________________
ПИБ: _____________________________
ТР: _______________________________
кога заступа
__________________________________
(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
с друге стране.
Наручилац је доделио уговор Понуђачу - Извођачу у отвореном поступку јавне набавке,
одлука о покретању поступка бр. 03-306 од 20.01.2015. године, ЈН бр. 1.3.16, а на основу одлуке о
додели уговора бр. 03-306/* од *.*.2015. године, у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење радова на
периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша.
Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу са
одредбама овог Уговора, понудом бр. __________ од _________.2015. године, која са Обрасцем
понуде, Техничком спецификацијом – Предмером радова и Обрасцем структуре цене чини саставни
део овог Уговора.
Члан 2.
Извођач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
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в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _____________ динара без
обрачунатог ПДВ (и словима: ____________________________________________), што са
обрачунатим ПДВ по стопи од ___%, који износи _____________ динара, укупно чини износ од
__________________ динара (и словима: ____________________________________________).
Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу
коначну вредност извршених радова, добијену применом усвојених једничних цена на основу
стварно изведених радова из грађевинске књиге.
Члан 4.
Јединичне цене дате у понуди не могу се мењати, осим у слујачевима предвиђеним чланом
637. Закона о облигационим односима.
Уколико дође до примене обрачуна разлике у цени из става 1. овог члана Уговора,
релативни износ повећања цена вршиће се на основу следећег орасца клизне скале, по званичним
подацима Републичког завода за статистику:

Ц 1  Ц 0  (0,5 
где су :
Ц1

ПЦ 1
ЕМ 1
ТГ
 0,2 
 0,3  1 )  1,10 Ц 0
ПЦ 0
ЕМ 0
ТГ 0

- једнична цена у моменту извођења радова

-

Ц0

- јединична уговорена цена

-

- индекс потрашачких цена у месецу извођења радова

-

ПЦ 1
ПЦ 0
ЕМ 1

-

ЕМ 0

-

-

ТГ 1
ТГ 0

- индекс потрошачких цена у месецу истека рока важења понуде
- индекс цена елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству у месецу
извођења радова
- индекс цена елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству у месецу
истека рока важења понуде
- индекс цена течних горива и мазива у месецу извођења радова
- индекс цена течних горива и мазива у месецу истека рока важења понуде

За обрачун разлике у цени базни датум је дан истека рока важења понуде.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Извођача бр. ________________________
код _____________________ банке, a на основу достављених привремених и окончане ситуације,
потписаних и оверених од стране одговорног извођача радова, од стране надзорног органа и од
стране лица овлашћених за заступање Извођача и Наручиоца, у законском року.
Надзорни орган је дужан да предату ситуацију овери у року од 8 дана од дана предаје или
да је врати на исправку уз образложење.
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Привремене ситуације се испостављају у 5 (пет) примерака, а најкасније до 5-ог у месецу
за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарницу наручиоца.
По истеку уговора, Извођач је у обавези да испостави окончану ситуацију у 5 (пет)
примерака, у року од 15 дана од дана истека уговора.
У случају да радови или било који њихов део нису изведени 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.
Наручилац ће износ од највише 5% од вредности укупно изведених радова по свим
ситуацијама за календарску 2016. годину задржати из окончане ситуације, као депозит, до
достављања средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року предвиђеном у члану
17. овог уговора. Депозит има исту сврху као и средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року и доспева на наплату у року не дужем од 45 дана од достављања средства
обезбеђења или након истека гарантног рока.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: грађевински дневник,
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач је обавезан доставити стручном надзору. У супротном, уколико Извођач не поступи у
складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач
признаје без права приговора.
Стручни надзор документацију чува у складу са актима Наручиоца.
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 6.

Извођење радова се врши у континуитету, у периоду за који се закључује овај Уговор, а на
основу радних налога Наручиоца.
Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне најкасније
у року од 7 (седам) дана по добијању радног налога Наручиоца и увођења у посао.
Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са описом радова из
Техничке спецификације - Предмера радова, изведе у потпуности према радним налозима
Наручиоца, у роковима остављеним у радним налозима.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Остављени рок из радног налога Наручиоца се не може мењати без сагласности
Наручиоца.
Члан 7.
Пресек изведених радова вршиће се на свака три месеца уговорене временске динамике,
сваког последњег дана у периоду.
Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач извео мање од 80%
физичког обима или финансијске вредности радова предвиђених радним налозима Наручиоца,
Наручилац има право да једнострано раскине уговор са Извођачем и извођење преосталих
неизведених радова уговори са другим извођачем и има право да наплати средство обезбеђења за
добро извршење посла из члана 16. овог Уговора.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан
је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења,
с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац
мора да докаже.
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ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 9.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и
стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе наведене околности о томе
обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на
правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 10.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором (које је неопходно извести
ради реализације уговорених радова) и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне
вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу радним налогом Наручиоца, у
складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом, ако постоји, и
овим Уговором.
Извођач се обавезује:
да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова,
да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим
прописима који регулишу ову област,
да омогући вршење стручног надзора;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту
врсту посла и у року из радног налога Наручиоца;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о
сигурности радника и других лица за време укупног трајања извођења радова;
да писмено обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, ако
постоји, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима,
стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
да уграђује материјал који у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким
условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;
да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањањем
недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у року од 5 дана од
дана пријема писаног обавештења Наручиоца о уоченим недостацима;
да, о свом трошку, обезбеди пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време
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извођења радова и све потребне управне акте органа надлежних за одређивање режима
саобраћаја за време извођења радова на одржавању саобраћајница;
да, о свом трошку, у потпуности примењује сва решења и мере за безбедно одвијање
саобраћаја за време извођења радова из овог Уговора
да одговора за порекло и квалитет материјала који се користи и доказује га у складу са
Законом.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Извођачу плаћа радове под условима и на начин одређен чл. 5.
овог Уговора.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора.
Наручилац је обавезан да у року од 5 дана од дана закључења уговора писмено обавести
Извођача о одређивању лица која врше стручни надзор над извођењем радова, свих потребних
струка за вршење истог.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао.
Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 13.
Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке
документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и конкурсној документацији
Наручиоца.
Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу.
Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу,
након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и
наставак извођења започетих позиција радова.
Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања,
односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се
ставити на увид Надзорном органу.
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених
радова не одговора захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да
неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.
Све трошкове испитивања сноси Извођач.
Члан 14.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала,
Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана
о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке
отклони преко трећег лица, на терет Извођача, уз наплату средства обезбеђења за добро
извршење посла.
НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач извео мање од 80%
физичког обима или финансијске вредности радова предвиђених радним налозима Наручиоца, а
Наручилац не искористи право на једнострани раскид Уговора, према чл. 7. ст. 2. овог Уговора,
Наручилац има право да умањи, на терет Извођача, до 5% износа у последњој испостављеној
ситуацији за период за који се врши пресек радова.
Уколико Наручилац због једнострано раскинутог Уговора због околоности из чл. 7. ст. 2.
овог Уговора, претрпи штету, тада може захтевати од Извођача накнаду пуног износа претрпљене
штете.
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Надокнада штете према трећим лицима, коју проузрокује Извођач, у потпуности пада на
терет Извођача.
Наручилац може истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније 30 дана од
истека овог Уговора или 30 дана од једностраног раскида овог Уговора.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова,
Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у
року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача односно наплатом средстава обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 16.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег завода све радове, објекте и раднике, тако да Наручилац и Извођач буду у
потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до
пуне њихове вредности.
У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је
дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које
се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације,
потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их
изазвао Извођач.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 17.

Извођач је у обавези да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла
и то:
за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без
ПДВ, најкасније 7 дана од дана закључења уговора и са роком важења до 21.01.2016. године и
за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора без
ПДВ, најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске гаранције за 2015. годину и са
роком важења најмање 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, са могућношћу вишекратне наплате по
позиву наручиоца, а до висине гаранције, платива на први позив, без додатних услова за исплату,
са роковима и износом које одреди наручилац, као и месном надлежношћу за решавање спорова
које је одредио наручилац.
Ако Извођач не поступи у наведеном року, наручилац има право да реализује меницу за
озбиљност понуде и такође, према услову из модела уговора, право да једнострано раскине
Уговор.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима
предвиђеним уговором.
Уколико Извођач не изведе радове у роковима, на начин и под условима предвиђеним овим
уговором, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у члану 17. ст. 1. овог
уговора, Наручилац има право да за отклањање уочених недостатака ангажује другог извођача на
терет средстава Извођача, односно да средство обезбеђења за озбиљност понуде поднесе на
реализацију.
Члан 18.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу бланко соло менице (печатом оверене и
потписане) као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, захтев за
регистрацију меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
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овлашћење и копију картона депонованих потписа у висини од највише 10% од процента укупне
вредности уговора без ПДВ и то:
за 2015. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ, најкасније даном достављања последње привремене ситуације за 2015.
годину и са роком важења меничног овлашћења најмање 5 дана дужим од истека
гарантног рока и
за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ, најкасније даном достављања окончане ситуације и са роком важења
меничног овлашћења најмање 5 дана дужим од истека гарантног рока.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ из ст. 1.
овог члана за 2015. и 2016. годину, 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.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у
гарантном року, Наручилац може реализовати меницу и на терет тих средстава уступити
отклањање грешака другом Извођачу радова.
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.
Наручилац има право да за отклањање евентуалних грешака у гарантном року, реализује
меницу Извођача и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или непрописно
изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или
уговореном квалитету материјала.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставу 1. овог члана,
Наручилац има право да за отклањање уочених недостатака ангажује другог извођача на терет
средстава Извођача, односно да средство обезбеђења за добро извршење посла из чл. 17. овог
уговора поднесе на реализацију.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта,
Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
У случају да Извођач не достави меницу, депозит из чл. 5. овог Уговора се задржава до
истека гарантног рока.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору је ____________ месеца.
Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.
Гарантни рок за квалитет изведених радова у календарској години у којој се изводе
предметни радови почиње да тече од дана достављања последње ситуације за исту, оверене од
стране надзорног органа.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико и када у наредној
буџетској години, услед промене одобрених средстава за реализацију Уговора, иста буду
утрошена.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач касни са
почетком извођења радова дуже од 7 дана након увођења у посао и добијања радног налога
Наручиоца.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају из чл. 7. ст. 2. овог Уговора.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за
уговорене радове ангажује другог извођача,
уз реализацију средства обезбеђења.
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Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за
његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Уговор се једнострано раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Уколико дође до раскида Уговора пре његовог истека, заједничка комисија Наручиоца и
Извођача ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у
складу са овим Уговором.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 22.
Уговорне стране сагласне су да се сва писмена и документација по овом Уговору, доставља
поштом на адресе пословних седишта уговорнх страна.
Изузетно, уколико разлози хитног и неодложног поступања наложе, достављање писмена и
документације може се извршити путем факса или електронске поште, с тим што се у року од 3
(три) дана од овако извршене доставе, мора извршити достава према ставу 1. овог члана Уговора.
Члан 23.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним набавкама, Посебних
узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу по његовом потписивању обеју уговорних страна, траје до
31.12.2016. године.
Oбавезе које доспевају у 2015. и 2016. години биће реализоване највише до износа
уговорених средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.
Члан 25.
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 Извођач 2 (два) примерка.
ИЗВОЂАЧ
МП

НАРУЧИЛАЦ

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о извођењу радова, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача,
у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 8. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о
свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“.
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VII ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА
на периодичном одржавању улица на
сеоском подручју града Ниша
Red.
br.
1

1.

2.

3.

Opis radova

Jed.
mere

Procenjena
količina

3

4

m1

3.300,00

m3
m3

4.300,00
830,00

2
Obeležavanje trase
Izvršiti
obeležavanje
osovine,
nivelete
saobraćajnice, kao i svih poprečnih profila.
Obeležavanje mora biti vidno sa jasnim oznakama
na pratećim tablicama. Obeležavanje se čuva do
primopredaje objekta, a ono obeležavanj koje se
uništi mora odmah da se obnovi. Investitor je u
obavezi da izvođaču preda kroz građevinski
dnevnik temena sa osiguranjem kao i jednu
visinsku tačku na trasi. Izvođač je u obavezi da
izvrši prethodno snimanje terena i ukoliko postoji
odstupanje od profila iz projektne dokumentacije
da iste prijavi radi obračuna.
Obračun se vrši po m1 obeležene trase.
Iskop zemlje-mašinski
Izvršiti mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u
materijalu III, IV i V kategorije, na dubini od 02m. Iskopanu zemlju deponovati u pravilne figura
i odmah utovariti u transportno vozilo i
transportovati do zvanične deponije. Materijal na
trasi ne sme da ugrožava susedne objekte niti da
u slučaju padavina predstavlja veštačku branu
kako bi voda mogla nesmetano da otiče. Iskop se
vrši sa tačnošću ±5cm i sva udubljenja moraju se
ispuniti istim materijalom, a grbinu skinuti. Ulica
je posednuta stanbenim objektima. Utovarenu
zemlju prevesti do zvanične deponije i o tome
uzeti potvrdu sa deponije.
Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u
samoniklom stanju.
a) III i IV kategorija
b) V kategorija
Iskop zemlje-ručno
Izvršitiručni iskop zemlje u rovu ili oko postojećih
instalacija u materijalu III, IV i V kategorije, na
dubini od 0-2m. Iskopanu zemlju deponovati u
pravilne figura i odmah utovariti u transportno
vozilo i transportovati do zvanične
deponije.
Materijal na trasi ne sme da ugrožava susedne
objekte niti da u slučaju padavina predstavlja
veštačku branu kako bi voda mogla nesmetano da
otiče. Iskop se vrši sa tačnošću ±5cm i sva
udubljenja moraju se ispuniti istim materijalom, a
grbinu skinuti. Ulica je posednuta
stanbenim
objektima. Utovarenu zemlju prevesti do zvanične
deponije i o tome uzeti potvrdu sa deponije.

Cena po
jedinici mere
bez PDV
(dinara)
5

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

5.

6.

7.

Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u
samoniklom stanju.
a) III i IV kategorija
b) V kategorija
Iskop stare kolovozne konstrukcije
Izvršiti
mašinski
iskop
stare
kolovozne
konstrukcije zajedno sa ivučnjacima i postojećim
parapetnim zidovima do visine od 1,m sa
pripadajućim temeljom u širokom otkopu. na
dubini od 0-2m. Iskopani materjal utovariti u
transpotrno vozilo i odvesti do zvanične deponije.
Prilikom obračuna potrebno je dostaviti potvrde o
prijemu ovog materjala od strane deponije.
Iskopani materijal na trasi ne sme da ugrožava
susedne objekte niti da u slučaju padavina
predstavlja veštačku branu kako bi voda mogla
nesmetano da otiče. Ulica je posednuta
stanbenim objektima.
Obračun se vrši po m3 iskopa u samoniklom stanju.
Planiranje i valjanje posteljice i podtla
Planiranje i valjanje posteljice po projektovanim
kotama i padovima. Ravnost posteljice je ± 4cm
na letvi dužine od 4m. Sve grbine se moraju
ukloniti, a udubljenja popuniti istorodnim
materijalom. Zahtevana zbijenost je min.
MS=30Mpa, ispitivanje se vrši na svakih 200m2 a
po potrebi i češće.
Obračun se vrši po m2 isplanirane posteljice.
Izrada nasipa
Izrada nasipa od prigodnog materjala. Nasip se
radi u horizontalnim slojevima sa zbijenošću
svakog sloja od 40Mpa. Ispitivanje se vrši na
svakih 200m² , a minimum na svakom sloju.
Tražena ravnost svakog sloja nasipa je kao i za
izradu posteljice. U jediničnu cenu ulazi potreban
rad,transport i materjal.
Obračun se vrši po m³ uradjenog nasipa.
А) od šljunčanog materjala
Б) od zemljanog materjala
В) od brdskog šljunka
Tamponski sloj od šljunka
Nabavka
šljunkovitog
materijal
i
izrada
tamponskog sloja u zbijenom stanju debljine
25cm.do 30cm. Materijal za tampon je prirodan
šljunak granulacije koja zadovoljava standard JUS
koji definiše ovu oblast. Šljunak mora biti bez
organskih primesa i ugradjuje se mehaničkim
sredstvima sabijanjem uz dodatak vode do
optimalne vlažnosti. Traženi modul stišljivosti je
min. MS=60MPa opitom kružnom pločom
d=30cm. Opit se radi na svakih 250m 2. Zahtevana
ravnost pripremljenog tampona je ±2cm na letvi
dužine 4m.
Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.

m3
m3

330,00
66,00

m3

5.950,00

m2

25.100,00

m3
m3
m3

730,00
370,00
730,00

m3

6.300,00
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8.

9.

10.

11.

Tamponski sloj od drobljenika
Nabavka kamenog drobljenog materijal i izrada
tamponskog sloja u zbijenom stanju debljine
10cm do 15cm. Materijal za tampon je granulacije
od 0÷31,5mm koja zadovoljava standard JUS
koji definiše ovu oblast. Drobljeni materijal mora
biti bez organskih primesa i ugradjuje se
mehaničkim sredstvima sabijanjem uz dodatak
vode tek po izvršenom sabiajnju. Traženi modul
stišljivosti je min. MS=90MPa opitom kružnom
pločom d=30 cm. Opit se radi na svakih 250m2.
Zahtevana ravnost pripremljenog tampona je ±1
cm na letvi dužine 4m.
Obračun se vrši po m3 ugradjenog materijala.
Ivična traka
Nabavka i ugradnja sive
betonske dvoslojne
ivične trake dimenzija 18/24, 20/24 ili 12/18 cm.
dužine 80cm, a u lepezama 40cm. Ivična traka ne
sme da se lomi već isključivo da se seče ukoliko
su potrebni kraći elementi za uklapanje. Ivična
traka se ugradjuje u položenom ili uspravnom
obliku sa olukom prilagođenom uslovima na
terenu. Rame ivične trake se radi po detalju iz
JUS-a od betona MB20.
Obračun se vrši po m1 ugradjene ivične trake.
18/24
12/18
20/24
Izrada BNS 32
Nabavka materijala i izrada gornjeg nosećeg sloja
od bituminiziranog drobljenog kamenog agregata
granulacije od 0 do 31,5mm po recepturi JUS-a.
Ugradjeni sloj po sabijanju treba da ima debljinu
od d=8cm. Ugradnja se vrši mašinski sa zbijanjem
garniturom valjaka od najmanje 3 valjka od kojih
je jedan sa gumenim točkovima. Ravnost
ugradjenog sloja se vrši ravnjačom dužine 4m,
gde je dozvoljeno odstupanje od ± 8mm.
Obračun se vrši po m2 uradjenog bituminiziranog
nosećeg sloja.
Izrada habajućeg sloja AB 11
Nabavka materijala i izrada habajućeg sloja od
asfalt betona sa drobljenim agregatom AB 11.
Debljina ugrađenog sloja je 4cm. Ugradnja se vrši
mašinski sa zbijanjem garniturom od najmanje tri
valjka od kojih je jedan obavezno sa gumenim
točkovima. Ravnost ugrađenog sloja se vrši
ravnjačom dužine 4m, gde je dozvoljeno
odstupanje od ±4mm.
Obračun se vrši po m2 uradjenog AB 11.
a) krečnjački agregat
b) eruptivni agregat

m3

2.000,00

m1
m1
m1

630,00
460,00
330,00

m2

18.800,00

m2
m2

22.000,00
330,00
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12.

13.

14.

15.

Slivnici 400
Nabavka i ugradnja slivničke rešetke u kompletu
sa ramom, taložnikom od betonskih cevi 400 i
odvozom plastičnim cevima sa gumicom na
daljinu do 15m. U cenu ulazi sav potreban rad na
iskopu, utovaru i transportu iskopane zemlje, kao i
potreban rad i materijal za izradu betonskog
jastuka ispod taložnika i učvršćivanje slivnika za
taložnik. Prodor odvoda slivnika u revizionu šahtu
treba obraditi malterom, a nastali šut izneti van
šahte. Ispod same slivne rešetke ugraditi AB ploču
po
detalju
koja
sprečava
nekontrolisano
nakrivljenje slivnika.
Obračun se vrši po kom. kompletno obavljenog
posla i osposobljenog slivnika za rad.
Nivelisanje drugih objekata na kolovozu
Izvršiti
dovođenje
u
ravan
uređene
površine,kolovoza, pešačke staze i sl. poklopaca
šahti, šibera, slivničkih rešetki i sl koji sui z raznih
razloga van ovih ravni tako da ugrožavqaju
bezbedan saobraćaj i ne vrše svoju funkciju. U
ovu poziciju spade sav neophodan rad i materjal
za učvršćivanje elementa koji se niveliše kao i
skupljanje sa odvozom nastalog šuta. Beton se
uredno neguje do sazrevanja. Nivelisani elementi
trebaju služiti svojoj nameni.
Obračun se vrši po komadu nivelisanog elementa.
A) Ram slivničke rešetke
B) Hidrantska kapa, kapa šibera i sl.
C) Stari ram šaht poklopca bez betonske ploče
D) Stari ram šaht poklopca sa novom betonskom
pločom
Izrada poklopne ploče šahte
Nabavka materijala i izrada betonske poklopne
ploče od betona MB30, dvostruko armirane
mrežom Q188. Sa gornjom površinom u
četvorostranom padu ka spoljnim ivicama od
2,5%. U ploču ugraditi ram poklopca 600mm,
da viri 4cm van betona. Kod ugradnje izmedju
revizione šahte i poklopne ploče ne sme biti
šupljina. Spoj se osvaruje cem. malterom.
Obračun se vrši po kom. ugradjene ploče sa
poklopcem.
Geodetsko snimanje izvedenog stanja
Za potrebe upisa u katastar nepokretnosti
izvedenog objekta i tehničkog pregleda i prijema
izvedenog objekta, uraditi geodetsko snimanje
izvedene saobraćajnice sa svim pratećim
objektima na njoj i u njenom koridoru. Sinamnje
mora biti urađeno od strane ovlašćenog
geodetskog biroa ili preduzeća.
Obračun se vrši do dobijanja geodetskog snimka i
potvrde iz Katastra o sprovedenoj promeni po
izvršenoj promeni.

kom.

46

ком.
ком.
ком.

14
95
47

ком.

47

kom.

47

kom.

7
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16.

17.

19.

Izrada temelja potpornog zida
Nabavka i ugradnja betona MB30 u temelj
potpornog zida, Temelj је armiran po detalju iz
projekta , armatura se posebno obračunava.
Beton se ugradjuje u kampade sa ostavljenim
ankerima za vezu sa telom zida. Nega betona se
vrši do sazrevanja.
Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona.
Ugradnja betona
Nabavka i ugradnja MB30 u dvostranoj
ili
jednostranoj oplati. Beton se ugrađuje u potporni
zid, rigole ili šahte. Armiranje je po detalju iz
projekta a armatura se posebno obračunava.
Beton se ugradjuje u kompade po 4m. U potporni
zid postaviti barbakane od cevi 75mm na
rastojanju od 2m. Nega betona se vrši do
sazrevanja. U cenu ulazi sav potreban materijal i
rad.
Obračun se vrši po m3 ugradjenog betona
a) rigole i šahte (mali preseci)
b) potporni zid (srednji i veliki preseci)
Ugradnja armature
Nabavka, krojenje, sečenje, savijanje, vezivanje i
ugradnja armature u betonski presek po
armaturnom detalju.
Obračun se vrši po kg ugradjene armature.
armatura rebrasta preseka do Ø 10
armatura rebrasta preseka od Ø 12
mrežna armatura

Ukupna cena bez PDV:

m3

33,00

m3
m3

27,00
47,00

Kg.
Kg.
Kg.

2.700,00
2.700,00
2.700,00

_____________din.

PDV _____%
_____________din.
______________________________________________________________________________
Ukupna cena sa PDV:

_____________din.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију - Предмер радова попуни читко,
оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно
попуњене Техничку спецификацију - 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 Техничку спецификацију - Предмер радова.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 1.3.16. - извођење радова на периодичном одржавању путева и улица на сеоском
подручју града Ниша

Понуђена цена
1.

2.

3.

Ред. бр. 1.

Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Ред. бр. 2.

Стопа ПДВ

___________ %

Ред. бр. 3.

Износ ПДВ

_________________________ динара

Ред. бр. 4.

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Под редним бројем 1. Колона 3. уписати Укупну цену без ПДВ.
Под редним бројем 2. Колона 3. уписати стопу ПДВ.
Под редним бројем 3. Колона 3. уписати износ ПДВ у динарима.
Под редним бројем 4. Колона 3. уписати Укупну цену са ПДВ, која представља збир
динарског износа Укупне цене без ПДВ и ПДВ.

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

ЈН бр. 1.3.16.. - извођење радова на периодичном одржавању путева и улица на сеоском
подручју града Ниша
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
извођења радова на периодичном одржавању улица на сеоском подручју града Ниша,
ЈН бр. 1.3.16, 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 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

следећу

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступник понуђача даје

И З Ј А В У

У складу са чланом 26. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС" бр. 124/2012), понуђач ________________________________ из
_____________ у поступку јавне набавке ЈН бр. 1.3.16. - извођења радова на
периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша:
-

потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео потпуно

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
-

изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлаћеног лица)
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XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И
ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача и
подизвођача дају следећу
И З Ј А В У
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012)
понуђач_________________________________________ из_______________,
у поступку јавне набавке ЈН бр. 1.3.16.. - извођења радова на периодичном одржавању
путева и улица на сеоском подручју града Ниша, потврђује да је понуду за предметни
поступак јавне набавке поднео потпуно независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012), понуђач___________________________________ из _____________
и подизвођач/и
1.__________________________________________ из ______________
2.__________________________________________ из ______________
3.__________________________________________ из ______________
у поступку јавне набавке ЈН бр. 1.3.16. - извођењa радова на периодичном одржавању
путева и улица на сеоском подручју града Ниша, изјављују да су поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, и гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне
јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с
већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту,
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин.
38/41
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

XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача из
групе понуђача дају следећу
И З Ј А В У

У складу са чл. 26. и чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/2012), понуђачи из групе понуђача:
1._______________________________________________ из ________________
2._______________________________________________ из ________________
3.________________________________________________ из ________________
у поступку јавне набавке ЈН бр. 1.3.16. - извођења радова на периодичном одржавању
путева и улица на сеоском подручју града Ниша:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантују
да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача из групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и печатом оверена.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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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 јавног отварања понуда за јавну набавку
извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша,
одлука о покретању поступка бр. 03-306 од 20.01.2015. године, ЈН бр. 1.3.16.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да 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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ХIV

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
За јавну набавку извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на сеоском
подручју града Ниша, Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 03-306 од 20.01.2015.
године, ЈН бр. 1.3.16, 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, можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр. _________ од ___.___.2015. године, тј. на износ од ________________________ динара
(и словима _________________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о
извођењу радова;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, до тренуткa закључења уговора, не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________

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