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На основу члана 36. став 1. тачка 3) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и чл. 5. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Oдлуке о
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
бр. 03-6301 од 13.08.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
бр. 03-6301/1 од 13.08.2015. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира
од бр. 17-21 у Нишу
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

ПОНУДА
ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА,
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНИРАЊУ КЛИЗИШТА У
УЛ. ПАРТИЗАНСКИХ КУРИРА ОД БР. 17-21 У НИШУ

Oдлука о покретању поступка бр. 03-6301

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША,
Адреса наручиоца: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш
Интернет страница: www.dign.rs
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних
набавки.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда,
према члану 36. став 1, тачка 3) Закона о јавним набавкама.
Због угрожености живота становништва и имовине (покретне и непокретне) услед дејства
клизишта а територији ГО Палилула у Нишу, на предлог Штаба за ванредне ситуације Града Ниша
донета је од стране Градоначелника Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије
града Ниша бр. 2348/2015-01 од 10.07.2015. године и Решење градоначелника бр. 2404/2015-01 од
15.07.2015. године којим се налаже да ЈП Дирекција за изградњу града Ниша покрене и спроведе
преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понудa, да обезбеди
вршење стручног надзора над извођењем предметних радова и да о свим предузетим мерама и
радњама доставља извештај Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке по Одлуци о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда бр. 03-6301 од 13.08.2015. године је извођење радова на санирању
клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу.
4. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
21.08.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
5. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда и преговарачки поступак обавиће се последњег дана рока за
подношење понуда, односно дана 21.08.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
6. Особа за контакт:
дипл.инж.грађ. Владимир Медаров, тел. 018/241-266 лок. 221, у
периоду од 730 до 1530 часова, факс: 520-540, e-mail:nabavke@dign.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45111230-9 - Радови на стабилизацији терена
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III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –
ПРЕДМЕР РАДОВА

Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u
svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima,
opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim
normativima
i
pravilima
struke
kao
i
u
skladu
sa
Zakonom
o
upravljanju
otpadom.
Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju.
POZ

OPIS

J.M.

I

ZEMLJANI RADOVI I RAŠČIŠĆAVANJE

1

Obeležavanje gradilišta - terena, raščišćavanje terena od niskog
rastinja, sečenje drveća, vađenje korenja i odvoz šuta na gradsku
deponiju.
Obračun po m² po opisu.
m²

2

4

5

UKUPNO

1300,00

x

=

1,00

x

=

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širini potpornog zida oko 320cm u
prirodno vlažnom zemljištu sa nivelisanjem terena prema projektu.
Zemlju iz iskopa odložiti na privremenu deponiju koju odredi nadležni
organ.
Obračun po m³ prema izvršenom iskopu.
3.20*1.50*54

m³

260,00

x

=

Ručni iskop zemlje - "rova" , III kategorije, za izradu AB kaskadnih
zidova koji idu upravno na kosinu klizišta, dubine od 2-4,5m, širine
60cm sa obaveznim razupiranjem. Iskop izvesti prema projektu i datim
kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m³ zemlje.
(20*4+12+10)*3.5*0.60

m³

250,00

x

=

m³

30,00

x

=

kom

290,00

x

=

Ručni iskop zemlje rova za postavljanje kanalizacionih cevi za
odvodnjavanje sa eventualnim razbijanjem armirano-betonskih delova
objekata. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m³ zemlje.
(23+24*2)*1*0.4

6

JED.CENA

Obaranje i sečenje stabla lipe prečnika približno 50cm. U cenu je
uračunato sečenje stabla iznad korena, kresanje grana, rezanje stabla i
debljih grana na pogodnu dužinu, utovar, odvoz i istovar na lokaciju koju
odredi
nadzorni
organ.
NAPOMENA: panj i koren lipe vaditi nakon izvedenih građevinskih
radova
izvedenih
kaskadnih
zidova.
Obračun po kom opisane pozicije.
kom

3

KOLIČINA

Bušenje rupa (barbakana) u postojećem potpornom zidu R=50mm (4
rupe na 1m²) radi nesmetanog prolaska podzemne vode do filtera od
kamenog
nabačaja.
Obračun po komadu rupe.
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7

Nabavka, transport i nasipanje tampon sloja šljunka d=10cm ispod
kaskada i ispod novoprojektovanih potpornih zidova, ručno sabijanje.
Obraču po m³ ugrađenog materijala.
3.6*50*0.10+96.4*0.5*0.10

8

12

72,00

x

=

m³

580,00

x

=

m³

100,00

x

=

m³

20,00

x

=

m³

200,00

x

=

m³

5,90

x

=

m³

11,20

x

=

Nasipanje zemlje između horizontalnih AB nosača-veza i formiranje
nagiba prema projektu za izradu čepa od nabijene gline. Za nasipanje
koristiti
čistu
zemlju,
deponovanu
prilikom
iskopa.
Obračun po m³ zemlje.

Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i nabijanje krupnog šljunka, u
drenažnom rovu, preko perforirane PVC drenažne cevi obložene
netkanim geotextilom, do potrebne zbijenesti sa kvašenjem u slojevima
od 20.0 cm, u svemu prema detalju "drenaže" iz projekta. Debljina sloja
od krupnog šljunka iznosi 35.0cm. Obračun po m³ nabavljenog,
doveženog, nasipanog i nabijenog šljunka do potrebne stišljivosti.
0.35*0.30*55.89

14

m³

Razbijanje u komade i uklanjanje srušenog postojećeg potpornog zida.
U cenu uračunato razbijanje, utovar, transport i istovar šuta na lokaciju
koju
predvidi
nadzor.
Obračun po m³ opisane pozicije.

[4*(4.5*2/2*0.40)]/3
13

=

Nabavka i transport potrebnog materijala za izradu gabiona. Gabioni se
postavljaju iza novoprojektovanog potpornog zida, u svemu prema
projektu i moraju biti urađeni u skladu s projektom, propisima,
programom kontrole i moraju biti odgovarajućeg kvaliteta. U cenu je
uračunata izrada žičanog sanduka na mestu ugradnje, ubacivanje
kamena u žičane sanduke i zatvaranje sanduka- prošivanje žicom.
Obračun po m³ opisane pozicije.
28.5*3.5

11

x

Odvoz obrušene zemlje preko postojećeg potpornog zida i na delu
porušenog potpornog zida, kao i obrušene zemlje na Objektu 3. U cenu
je uračunat utovar, transport i istovar zemlje do udaljenosti od 15km.
Obraču po m³ ugrađenog materijala.
(5*4/2*24)+(7*5/2*13)+(7*5/2*10)

10

23,00

Nabavka, transport i ugradnja lomljenog kamena (10-25cm) prostora
između postojećeg i novoprojektovanog potpornog zida.
Obraču po m³ ugrađenog materijala.
24*3

9

m³

Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i nabijanje peskovitog šljunka,
u drenažnom rovu, preko sloja krupnog šljunka, do potrebne zbijenesti
sa kvašenjem u slojevima od 20.0 cm, u svemu prema detalju "drenaža
potpornog zida" iz projekta. Debljina sloja od peskovitog šljunka iznosi
od 50cm. Obračun po m³ nabavljenog, doveženog, nasipanog i
nabijenog peskovitog šljunka do potrebne stišljivosti.
0.50*0.40*55.89

SVEGA I
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II

BETONSKI RADOVI

1

Betoniranje armirano - betonskog potpornog zida,kaskadnih-poprečnih
zidova i nosača-veza, betonom MB30 u oplati, u svemu prema
statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za armiranobetonske radove. U cenu uračunati sve potrebne predradnje za
betoniranje kao i nabavku, ugradnju betona i oplate. Armatura se
posebno
obračunava.
Obračun po m³ opisdne pozicije.
potporni - podužni zidovi
3.7*24+4.0*29
kasakadni - podužnoi zidovi
(51+53+55+49+33+27)*0.2+0.2*03*(19.2+18.6+19.3+19.5+11.4+8.4)
AB poprečnih nosača-veza
0.24*(9.5*4+11.1*4+12.1*5+7.6*3+21.7)+0.8*21

2

3

4

m³

205,00

x

=

m³

60,00

x

=

m³

62,00

x

=

60*0.30 + 3*0.40*0.40

m²

18,48

x

=

Betoniranje betonskog parapeta za oblikovanje otvorenog kanala ispred
potpornog zida MB 20. Obračun po m³ pozicije po opisu.
0.3*0.2*55

m³

3,30

x

=

Izrada kanaleta iza vrha potpornog zida za prihvatanje atmosferskih
voda, dimenzije poprečnog preseka 40/15. Kanalete se liju na licu
mesta od betona MB 30, direktno preko čepa od nabijene gline, sa
ostavljanjem potrebnih otvora za ugradnju slivnika. Obračun po m³.
0.036*53

m³

1,80

x

=

Betoniranje podložnog sloja betona d=10cm i 15cm mršavim sitnozrnim
betonom MB15, kao podloga za polaganje drenažne cevi. Obračun po
m² betoniranog sloja po opisu.

SVEGA II

III

ARMIRAČKI RADOVI

1

Nabavka, transport, čišćenje od rđe i prljavštine, ispravljanje, sečenje,
savijanje, postavljanje i vezivanje armature u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za arm. betonske radove.
Obračun po kg ugrađene armature u svemu po opisu.
B-500
MA 500/560

kg
kg

18.000,00
5.500,00

x
x

=
=

SVEGA III

IV ODVODNJAVANJE TERENA
1

Nabavka, transport i montaža PVC drenažnih cevi, Ø 200mm ,
obloženih netkanim geotextilom, od tvrdog polivinilhlorida u rovu
zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti
samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizioni
komadi moraju biti pravilno dihtovani sa poklopcima.
Obračun po m' cevi.
Ø 200 - obložena geotextilom

m'

60,00

x

=
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2

Nabavka, transport i montaža PVC odvodnih cevi, od tvrdog
polivinilhlorida u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za
spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju
ateste. Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa poklopcima.
Obračun po m' cevi.
Ø 100
Ø 150

3

4

5

m'
m'

32,11
72,26

x
x

=

kom

6,00

x

=

kom

3,00

x

=

kom

3,00

x

=

=

Nabavka i ugradnja slivnika betonskih kanaleta za odvodnjavanje
atmosferskih voda sa zaštitnom kapom za sprečavanje upada lišća i
ostalog otpada u sistem za odvodnjavanje.
Obračun po komadu opisane pozicije.

Nabavka i postavljanje gvozdeno livene rešetke sa ramom, Ø 40cm,
preko prijemne betonske šahte. Rešetku postaviti u svemu prema
detaljima proizvođača.
Obračun po komadu poklopca.

Nabavka, transport i ugradnja armirano betonske cevi za kanalizaciju
Ø 400mm, l=85cm. Cev se postavlja na podložni sloj betona d=15cm.
Obračun po komadu pozicije po opisu.

SVEGA IV

V

IZOLATERSKI RADOVI

1

Nabavka, tranport i postavljanje dvoslojnog geotekstila oko mase od
lomljenog kamena, gabiona i oko drenažnih cevi Ø200 tipa "Sika
Gotekstil
300",
težine
300g/m²,
ili
ekvivalentno.
Obračun po m² opisane pozicije.
0,628*60+(1.4+3)*24+(1.4+3.5)*28.5

m²

283,00

x

=

SVEGA V

VI UREĐENJE TERENA
1

2

Nabavka, transport i izrada glinenog čepa radi sprečavanja prodora
površinskih voda u teren. Glineni čep se postavlja iznad mase od
lomljenog kamena, gabioma i kao završni sloj iznad terena - između AB
nosača-veza. Glina se ugrađuje u slojevima d=20cm, vlažnost joj mora
biti blizu optimalne, ručno se nabija. Obračun po m² opisane pozicije.
4*(5.2*50)

m²

1.040,00

x

=

Nabavka, transport i razastiranje smeše humusa i tinja, sastava po
preporuci inženjera hortikulture, na zelenim zatravljenim površinama.
Formiranje travnjaka koja obuhvata površinsku obradu zemljišta
(čišćenje, nivelacija) grubo i fino planiranje, setva semena, nakopavanje
i valjanje do prvog polivanja. Obračun po m² cevi.
4*(5.2*50)

m²

1.040,00

x

=

SVEGA VI
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VII PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1.

Geodetsko snimanje terena za potrebe izrade projektne dokunentacije.

2.

Izrada projekta sanacije klizišta

50.000,00
350.000,00

SVEGA VII

400.000,00

REKAPITULACIJA
I

ZEMLJANI RADOVI I RAŠČIŠĆAVANJE

II

BETONSKI RADOVI

III

ARMIRAČKI RADOVI

IV

ODVODNJAVANJE TERENA

V

IZOLATERSKI RADOVI

VI

UREĐENJE TERENA

VII PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

400.000,00
UKUPNO:
PDV 20%
SVEGA

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац Техничка спецификација – Предмер радова понуђач je дужан да попуни,
овери печатом и потпише, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
Техничка спецификација – Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити исти
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IV

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

IV 1.

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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:
I) обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. ЗЈН: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, квирично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. ЗЈН: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Напомена:
Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза,
доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији
где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и
према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.
4. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
II) додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има најмање:
- 10 радника у радном односу (на одређено или неодређено време) и
- 1 радника дипломираног инжењера техничке струке имаоца лиценце ИКС бр. 410 или 412, који
може бити у радном односу (на одређено или неодређено време) или ангажован по основу уговора
којим се регулише рад ван радног односа, који ће бити одговорни извођач предметних радова.
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IV 2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 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. 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:
1) Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза,
доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи
не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу
измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно
Закону о финансирању локалне самоуправе.
4. 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, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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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:
1. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има најмање:
- 10 радника у радном односу (на одређено или неодређено време) и
- 1 радника дипломираног инжењера техничке струке имаоца лиценце ИКС бр. 410 или 412, који
може бити у радном односу (на одређено или неодређено време) или ангажован по основу уговора
којим се регулише рад ван радног односа, који ће бити одговорни извођач предметних радова.
Доказ: копије образаца М осигурања за најмање1 радника као доказ да су у радном односу (на
неодређено или одређено време) код понуђача.
За најмање 1 дипломираног инжењера техничке струке, који ће бити одговорни извођач радова,
поред копије обрасца М осигурања, као доказ да је у радном односу (на одређено или неодређено
време) код понуђача или копије уговора којим се регулише рад ван радног односа, доставити и
копију важеће личне лиценце Инжењерске коморе Србије, потврду ИКС да је носилац лиценце
платили 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), 2) и 4) ЗЈН, као и доказ Изјаву групе понуђача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатни услов 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), 2) и 4) ЗЈН, као и
доказ - Изјаву понуђача и подизвођача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатни услов понуђач и подизвођач испуњавају заједно.
НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 4. у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњава сваки понуђач из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатни услов бр. 1. понуђач и
подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатни услов бр. 1. испуњавају заједно сви понуђачи
из групе понуђача.
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V
EЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ
ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

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

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

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
г)
Teхничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
д)
Образац структуре цене - попуњен, печатом оверен и потписан,;
ђ)
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.
е)
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;
ж)
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

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

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
21.08.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, односно
21.08.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули
бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке, 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.
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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.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку извођења радова на санирању клизишта у
Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну извођења радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на санирању клизишта у
Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на санирању клизишта у
Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“.
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.
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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 додатни услов из чл. 76. ЗЈН под тачком IV 1 понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
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 додатни услов из чл. 76. ЗЈН под тачком IV 1
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.
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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.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДА
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Извођача, а на
основу достављених, од стране надзорног органа оверених привремених и окончане ситуације и то
у року не дужeм од 45 дана.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок извођења радова
Рок за завршетак извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао
и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
8.3. Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана
примопредаје радова.
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.
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9.

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

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.
ПОДАЦИ О 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
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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 најкасније до тренутка закључења уговора не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
* као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року до тренутка
закључења уговора 1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
мeничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од највише 10% од вредности уговора без ПДВ.
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку
примопредаје предмета радова 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату.
Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у
гарантном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од
вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за отклањање грешака ангажовати другог
извођача.
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.
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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.
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“.
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.
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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.
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 извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да до тренутка закључења уговора достави наручиоцу кao средство обезбеђења за добро
извршење посла, 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), у висини
од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
15% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од 15% од вредности уговора без ПДВ.
16.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне радове, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
17.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИБАВЉАЊА ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио краћи рок извођења
радова.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком извођења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
20/33
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

18.

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.
Такса за захтев за заштиту права поднет у преговарачком поступку јавне
набавке без објављивања позива за подношење понуда:
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, такса износи
60.000 динара, без обзира на то:
- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или
после истека рока за подношење понуда;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати републичке таксе
наведене под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 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.
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,
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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.

23/33
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

VII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира
од бр. 17-21 у Нишу
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
e-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носица групе
Порески број понуђача/носица групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
e-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Део предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Део предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу износи:
Укупна цена без ПДВ

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

3)

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

4)

Рок за завршетак радова је ____ (не може бити дужи од 60 дана) од дана увођења у
посао.

5)
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеци (не може бити краћи
од 24 месеца) од дана примопредаје радова.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Обаразац понуде.
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VIII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира
од бр. 17-21 у Нишу

Понуђена цена
Укупна цена без ПДВ

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена са ПДВ

_________________________ динара

Цене основних материјала
Ред.
бр.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу
мере без ПДВ
(динара)

Примедбе

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

Нето сатнине радне снаге
Ред.бр.

Структура

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

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС

Нето сатнина
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Сатнине механизације
Ред.
бр.

Врста
механизације

Цена по сату без ПДВ
(динара)

Техничке карактеристике и
година производње

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

Дана: _____._____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

у преговарачком поступку јавне набавке радова, без објављивања позива за подношење
понуда, за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира
од бр. 17-21 у Нишу
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – извођење
извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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X

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. 124/12, 14/15 и 68/2015), понуђач ____________________________
из _____________ у поступку јавне набавке извођења радова на санирању клизишта у
Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу:
-

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. 124/12 и
14/15) понуђач ____________________________________ из_______________,
у поступку јавне набавке извођења радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу, 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.
124/12, 14/15 и 68/2015), понуђач ________________________ из _____________
и подизвођач/и
1.__________________________________________ из ______________
2.__________________________________________ из ______________
3.__________________________________________ из ______________
у поступку јавне набавке извођења радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу, 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.
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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 чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), понуђачи из групе понуђача:
1._______________________________________________ из ________________
2._______________________________________________ из ________________
3.________________________________________________ из ________________
у поступку јавне набавке извођења радова на санирању клизишта у Ул. партизанских
курира од бр. 17-21 у Нишу:
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 отварања понуда и поступку преговарања за
јавну набавку извођења радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у
Нишу, Одлука о покретању поступка бр. 03-6301 од 13.08.2015. године.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања
понуда и поступку преговарања.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и поступка преговарања
предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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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 санирању клизишта у Ул. партизанских курира од бр.
17-21 у Нишу, Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 03-6301 од 013.08.2015. године,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде бр. ______________од ____.____.2015. године, можете попунити на износ од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ, тј. на износ од ________________________ динара (и словима:
_________________________________________________)
и да безусловно и неопозиво без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава,
односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 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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