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На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вреднсти
бр. 03-10181 од 22.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
бр. 03-10181/1 од 22.12.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности пружања услуга - техничка контрола пројекта
реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“
ЈН бр. 1.2.24.
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
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ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРУЖАЊА
УСЛУГА - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И
ДОГРАДЊЕ СВЛАЧИОНИЦА НА БАЗЕНУ „ЧАИР“

Oдлука о покретању поступка бр. 03-10181
ЈН бр. 1.2.24.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.
Интернет страница: www.dign.rs
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.24, а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 03-10181 од 22.12.2015. године, је пружање услуга - техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“.
Ознака из општег речника: 71200000-0 – архтектонске и сродне услуге
3. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки и Законом о облигационим
односима.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о пружању услуга.
5. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
30.12.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отварање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, односно
дана 30.12.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особе за контакт: дипл.инж.грађ. Владимир Џунић, тел. 018/241-266 лок. 232 и
дипл.инж.грађ. Снежана Митић, тел. 018/241-266 лок. 257, у периоду од 730 до 1530 часова, email:nabavke@dign.rs
II

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне услуге, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у поднетој понуди, понудио краћи рок пружања услуге.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком пружања услуге, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у поднетој понуди, понудио
дужи рок важења понуде.
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву објављеном дана ______2015. године за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности пружања услуга - техничка контрола контрола пројекта
реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Образац понуде са структуром цене - попуњен, печатом оверен и потписан;
б) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Техничку спецификацију услуга - печатом оверену и потписану;
г) Образац изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75 и чл. 76 ЗЈН –
попуњен, печатом оверен и потписан;
д) Средство обезбеђења: за озбиљност понуде – једну бланко соло меницу (печатом
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
ђ) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
е) Копије важећих и одговарајућих личних лиценци и то за најмање:
I) 1 пројектанта грађевинско-архитектонски имаоца лиценце ИКС бр. 300 или 301
или 302 или 317,
II) 1 пројектанта конструкције имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 310 или
311 или 317,
III) 1 пројектанта ВиК имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 313 или 314,
IV) 1 пројектанта електро инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 350,
V) 1 пројектанта машинске инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 330,
VI) 1 пројектанта eнергетске ефикасности имаоца лиценце ИКС бр. 381,
копију потврда ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину и да им решењем Суда части
исте нису одузете и копије М образаца као доказ о радном односу код понуђача (на одређено
или недоређено време) или копије уговора којим се регулише за рад ван радног односа.
Напомена:
* Уколико понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 301 исти
испуњава услов под I, II и III.
* Уколико понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 302 исти
испуњава услов под I, II и III.
* Уколико понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 317 исти
испуњава услов под I и II.
ж) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства;
и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
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1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

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

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
30.12.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 30.12.2015. године у 1100 сати у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други одговарајући
начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати, замењивати или
одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено достави Наручиоцу.
Средство обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити
у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.

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

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку пружања услуга - техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“ - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр.
1.2.24.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку пружања услуга - техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“ - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр.
1.2.24.“ или
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„Опозив понуде за јавну набавку пружања услуга - техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“ - „НЕ ОТВАРАТИ“,
ЈН бр. 1.2.24.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку пружања услуга - техничка контрола
контрола пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“ - „НЕ ОТВАРАТИ“, ЈН
бр. 1.2.24.“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о пружању услуга буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Изабрани понуђач, односно извођач, 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
ред. бр. 1 до 4, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 понуђач и подизвођач испуњавају
заједно.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН потписује,
печатом оверава подизвођач/и, а доставља понуђач.
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 ред. бр. 1 до 4, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 учесници у
заједничкој понуди испуњавају заједно.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН потписују,
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
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Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- понуђачу који у име групе потписује уговор,
- понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац
захтева конкурсном документацијом),
- понуђачу који издаје рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

И РОКА

ПЛАЋАЊА, РОКА

8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача на основу
достављеног извештаја о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу у 3 (три)
одштампана и оверена примерка и испостављеног исправног рачуна о пруженој предметној услузи,
и то у року не дужем од 45 дана од дана пријема истих.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок пружања услуге
Рок пружања услуге не може бити дужи од 10 дана од дана доставе Пружаоцу услуга
комплетне документације потребне за пружање предмене услуге, одређене позитивним прописима.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9.

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди достави: као средство обезбеђења за озбиљност
понуде, 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне
банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и
копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова,
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вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему је
предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци.
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, А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Министарству финансија - Пореској управи,
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs и код надлежних органима локалних самоуправа,
као и на сајтовима локалних самоуправа.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА

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

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.2.24“.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, објави одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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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.
КОНТРОЛА
ИСПРАВКЕ

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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
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 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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке
поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН или учинио повреду конкуренције или доставио
неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о пружању
услуга након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и средства обезбеђења на
шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке и
уколико поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, а која
се односи на поступак који је спровело или уговор који је закључио и дрги наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
16.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
17.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или
би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail nabavke@dign.rs, факсом на број 018/520-540 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује Oбавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја
рока за подношење понуда у складу са одредбама члана 150. Закона.
После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или Oдлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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 у изнoсу
од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број
97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о пружању услуга, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу
коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама.
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу
у року од 8 (осам) дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
19.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

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

1.

Чл. 76. ЗЈН

Чл. 75.
Ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

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

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КВИРИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

5.

ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ НЕДОРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
ПО УГОВОРУ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА НАЈМАЊЕ:
I) 1 пројектанта грађевинско-архитектонски имаоца лиценце ИКС бр. 300 или 301
или 302 или 317,
II) 1 пројектанта конструкције имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 310 или
311 или 317,
III) 1 пројектанта ВиК имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 313 или 314,
IV) 1 пројектанта електро инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 350,
V) 1 пројектанта машинске инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 330,
VI) 1 пројектанта eнергетске ефикасности имаоца лиценце ИКС бр. 381,
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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IV 2.

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

I)
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем:
Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. ЗЈН – попуњене, печатом оверене и потписане
од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави Образац изјаве
попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Образац изјаве попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица подизвођача.
II)
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у погледу
кадровског капацитета, понуђач доказује достављањем за најмање:
I) 1 пројектанта грађевинско-архитектонски имаоца лиценце ИКС бр. 300 или 301
или 302 или 317,
II) 1 пројектанта конструкције имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 310 или
311 или 317,
III) 1 пројектанта ВиК имаоца лиценце ИКС бр. 301 или 302 или 313 или 314,
IV) 1 пројектанта електро инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 350,
V) 1 пројектанта машинске инсталације имаоца лиценце ИКС бр. 330,
VI) 1 пројектанта eнергетске ефикасности имаоца лиценце ИКС бр. 381,
копије важећих и одговарајућих личних лиценци, копије потврда ИКС да су носиоци
лиценци платили чланарину и да им решењем Суда части исте нису одузете и копије М образаца
као доказ о радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копију уговора
којим се регулише рад ван радног односа.
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 понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 301 исти
испуњава услов под I, II и III.
* Уколико понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 302 исти
испуњава услов под I, II и III.
* Уколико понуђач у радном односу (на одређено или неодређено време) или по основу
Уговора којим се регулише рад ван радног односа има 1 пројектанта имоца лиценце бр. 317 исти
испуњава услов под I и II.
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном, року који не може бити краћи од 5 дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
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V
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

у поступку јавне набавке мале вредности пружања услуга – техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“,
одлука о покретању поступка бр. 03-10181 од 22.12.2015. године, ЈН бр. 1.2.24.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
е-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носиоца групе
Порески број понуђача/носиоца групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
е-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ

___________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

3)

Рок пружања услуге је __________ дана (не може бити дужи од 10 дана) од дана
закључења уговора.

4)

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

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 Образац понуде.
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VI

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 6, члана 112. и члана 113. ст. 1. Закона о јавим набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 51/13 – пречишћен текст), тачкe II 1.15. Б 10. Програма уређивања
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града
Ниша» бр. 109/2014, 10/2015 и 35/2015), а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
бр. 1.2.24, покренуте Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша број 03-10181 од 22.12.2015.
године, у име и за рачун града Ниша, закључују

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
_________________________
_____________________________
МБ: ____________________
ПИБ: ___________________
ТР: _____________________
кога заступа
_________________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)
с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора пружање услуга – техничка
контрола контрола пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“.
Пружалац услуга ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу
са својом понудом број _______ од _______2015. године и Техничком спецификацијом услуга.
Понуда Пружаоца услуге број __________ од __________2015. године и Техничка
спецификација услуга, чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Пружалац услуга пружа уговорене услуге из чл. 1. овог Уговора на један од следећих
начина (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
в) са подизвођачима:
*_______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности пружања услуге и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача ____________________________________________________________________
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*_______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности пружања услуге и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача ____________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА

Члан 3.

Укупна цена услуга које су предмет овог Уговора износи ____________ динара, без пореза
на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ___%, који
износи _______________ динара, чини укупно __________ динара (и словима:
____________________________________), из усвојене понуде Пружаоца услуга бр. ___________
од __.__.2015. године.
Члан 4.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на текући
рачун Пружаоца услуга бр. ____________________ код ________ банке, и то на основу
достављеног извештаја о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу у 3 (три)
одштампана и оверена примерка и испостављеног исправног рачуна о пруженој предметној услузи,
и то у року не дужем од 45 дана од дана пријема истих.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује да услугу из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
спецификацијом услуга, пружи у свему према позитивним законским и подзаконским прописима
који регулишу област предметних услуга.
Пружалац услуга се обавезује да, у року одређеним чланом 8. овог Уговора, за потребе
Наручиоца изради и Наручиоцу достави, наведен у Техничкој спецификацији услуга, извештај о
извршеној техничкој контроли пројекта у 3 (три) одштампана и прописно оверена примерка.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга за пружену услугу из чл. 1. овог уговора плати
уговорену цену услуге.
Наручилац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог Уговора,
Пружаоцу услуга достави комплетну документацију, прописану позитивним законским и
подзаконским прописима, потребну за вршење предметних услуга.
РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГЕ

Члан 8.

Рок пружања предметних услуга износи _____ дана (не може бити дужи од 10 дана) од
дана доставе Пружаоцу услуга комплетне документације потребне за пружање предмене услуге,
одређене позитивним прописима.
Рок пружања предметне услуге може се продужити на захтев Пружаоца услуга само уз
писану сагласност Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга не пружа за време трајања уговора услуге у року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно
уговорених услуга.
17/35
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

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Пружаоца
услуга умањењем рачуна за обрачунати износ.
Пружалац услуге се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне
обавезе за завршетак посла у уговореном року, дошло због узрока за који Пружалац услуге није
одговоран и ако за исте достави доказе.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Пружалац услуга
касни са почетком пружања услуга дуже од 3 (три) дана од дана доставе Пружаоцу услуга
комплетне документације за пружање предмене услуге, одређене позитивним прописима.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Пружалац услуга из
неоправданих разлога прекине са пружањем услуге.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других важећих законских прописа и
подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника
уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга 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 7. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
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VII

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
ОБЈЕКТА БУДУЋЕ КУГЛАНЕ И СТРЕЉАНЕ У СРЦ „ЧАИР“ У НИШУ

САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС
ЛОКАЦИЈА
Локација предвиђена за реконструкцију доградњу и адаптацију објекта гардеробе за
отворене базене у објекат за куглану и стрељану, налази се у оквиру комплекса СРЦ „Чаир“,
односно комплекса отворених базена на катастарској парцели бр. 3345/8 КО Ниш-Ћеле Кула.
Локација представља југоисточни део СРЦ „Чаир“ и представља засебну целину оивичену
постојећим објектима затвореног и отворених базена. Око комплекса су објекти стадиона, тениских
терена и затвореног клизалишта, док је у широј околини парк „Чаир“ као и објекат спортске
дворане.
Парцела на којој се планира објекат има два нивоа, улазни који је овим решењем дат за
нулту коту и базенски плато са висинском разликом од +1,47m. Парцела је инфраструктурно
потпуно опремљена.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат у основи површине од 796 m2 користе клиника „Niroshi“и СРЦ „Чаир“. Други
корисник користи простор оставе површине око 80 m2 у истом делу објекта. У наставку објекта је
изграђена конструкција система „ИМС Жежељ“ са зиданом конструкцијом која повезује два дела
префабриковане конструкције. Објекат је спратности П са фасадом која се разликује од
пројектоване. Конструкција је у добром стању иако непокривена и неодржавана, тако да је могуће
извести доградњу спратне етаже.
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Овим пројектом се предлаже:






реконструкција и адаптација дела приземља објекта
реконструкција постојеће конструкције у приземљу изградња и пренамена простора
доградња спратне етаже
реконструкција фасаде постојећег објекта
реконструкција крова постојећег објекта,

а у свему према пројектном задатку инвеститора.
а) Реконструкција и адаптација дела приземља објекта
Ове интервенције се односе на део постојећег објекта које користи СРЦ „Чаир“ у
растерима 4 - 6 и то на адаптацију простора оставе са отварањем улазних врата за која би
омогућила улаз-излаз виљушкару и формирање будућег енергетског блока.
простор
остава
подстаница
ОИЕ блок
Укупно

neto површина (m2)
79m2
12m2
9m2
100m 2
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б) Реконструкција постојеће конструкције у приземљу изградња и пренамена
простора
Ове интервенције се односе на део објекта у растерима 6 – 13, који је изграђен у домену
конструкције. У приземном делу се предвиђа рушење постојеће конструкције која повезује две
префабриковане целине конструкције, у површини од 88,40m 2. Рушењем ове конструкције
омогућује се изградња комуникације (степениште и лифт-платформа за хендикепирана лица), као
и остварење планираног капацитета будуће куглане.
Главни улаз у објекат се остварује из првог растера последњег кубуса од 7,20m (растер 10 и 11),
где је ниво пода 10 cm подигнут од нулте коте (Кт 0,00 = 192,73) и повезан рампом са тереном. Са
леве стране је предвиђен улаз у куглану америчког типа „BOWLING“ са 6 стаза, која има следеће
садржаје:
 простор за куглање
 пулт за ципеле са гардеробом
 остава за реквизите
 кафе посластичара
 бар са оставом
 канцеларија
 тоалети
 тоалети и свлачионице за запослене (10+10 људи).
Са десне стране се улази засебно у простор спортског садржаја. Овај простор ће накнадно
бити обезбеђен свим потребним просторијама и садржајима, према захтеву инвеститора.
Санитарни блок са дезобаријером који се користи за отворене базене је са котом пода
подигнутом на +0.57m од нулте коте, односно 90cm испод коте нивоа платоа отворних базена (Кпт
+1.47 = 194,20).
простор
neto површина (m2)
куглана типа „BOWLING“
707m2
санитарни блок са дезобаријером за
отворене базене
61m2
спортски садржај (типа теретане и сл.)
118m2
укупно
886m2
* напомена : преосталих 113m 2 обухватају комуникационе и површине помоћних просторија.
в) Доградња спратне етаже
Ове интервенције се односе на доградњу спрата дела објекта у растерима 6 – 13, који је
изграђен у домену конструкције. На овој етажи се планира изградња стрељане за ваздушно оружје
капацитета 32 места. Да би се обезбедио простор према правилима Стрељачке светске
конфедерације, конструкција је предвиђена као рамовска решетка са распоном од 22m, без
средњих ослонаца.
Стрељана садржи следеће просторе:





ватрена линија (дужина 10m)
стрељачко место (дужина 1,5m)
простор за судије и службена лица (дужина 3,0m)
простор за гледаоце.

Пратеће просторије за стрељану:





магацин муниције и оружја (3х4m) – напомена: муниција нема барутно пуњење
тоалети и свлачионице
клуб стрелаца са чајном кухињом (5,5х4m)
канцеларија
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Са десне стране се улази засебно у пословни простор који садржи канцеларије са
санитарним чвором.
простор
стрељана за ваздушно оружје
канцеларијски простор
укупно
966m2

neto површина (m2)
659m2
307m2

в) Реконструкција фасаде постојећег објекта
Ове интервенције се односе на постојећи објекат у растерима 1 – 6. Постојећа фасадна
опека се покрива фасадом са композитним алуминумским плочама беле боје. Отвори се мењају
стакленом испуном (структурална фасада). Изнад улаза у овај део објекта, поставља се коса раван
алуминијумске фасаде, која прави спону са архитектуром постојећих објеката.
г) Реконструкција крова постојећег објекта
Ове интервенције се односе на постојећи објекат у растерима 1 – 6. Постојећи кров са ТР
лимом као покривачом се уклања и реконструише се у проходну равну кровну терасу која служи за
сунчање у оквиру базенског комплекса. Тераса је обложена композитном дрвеном облогом у
облику троугла, односно затвореног слова „А“ око које је постављен шљунак ситне фракције.
Надзиђује се атика у висини од 30 cm и изнад поставља ограда од пуних поликабонатских плоча
до висине од 130cm. Између растера А и Б на укупно 5 поља поставља се метална конструкција
која носи фотонапонске панеле, истовремено имајући двоструку улогу где осим примарне
енергетске, има и секундарну функцију сенила, док се у вертикалном смислу постављају
алуминијумски профили на међусобном размаку са улогом вертикалног засенчења.
простор
кровна тераса
Укупно
* напомена : преосталих 30m 2 обухвата комуникациона површина.

neto површина (m2)
774m2
774m 2

КОНСТРУКЦИЈА
Основни носећи елементи постојеће конструкције су изведени према пројектној
документацији као префабриковани „ИМС Жежељ“ систем. Како се ради о доградњи објекта
стрељане који према прописима не сме имати средње ослонце, основни конструктивни елемент
нове конструкције је челични рамовски решеткасти носач премазан ватроотпорном бојом према
степену отпорности према пожару (СОП). Испуна је делом зидана, а већим делом „зид – завеса“ са
композитним алуминијумским панелима у комбинацији са стакленим „тракама“ у циљу визуелног
раздвајања различитих целина новог објекта.
Кровна раван је решена на две воде, са ватроотпорним кровним панелима стандардне
модуларне ширине. Горњи поцинковани челични лим је трапезног облика (ТР лим). Конструкција
косог фасадног дела у функцији надстрешнице је од челичних профила са композитним
алуминијумским панелима.
ФАСАДА
Фасада прати савремену форму објекта наглашене димензије у подужном правцу, која је
изискивала пресецање по вертикали у циљу постизања динамике иницијалног објекта правоугаоне
основе, као и физичкој подели различитих целина.
Како се ради о објекту чији простори не изискују доста отвора, сем промене
материјализације и коришћења ефекта пуно – празно, коришћен је ефекат илуминације фасаде
средњег дела објекта, где су додати „шлицеви“ у фасади у које су смештени малобројни отвори и
осветљење. Коси „шлицеви“ стварају илузију путање метка која асоцира на простор стрељане.
Вертикални прорези стварају илузију чуњева и асоцирају на куглану, као и LED осветљење које
замењује некад коришђену неонску расвету специфичну за америчке куглане. Боја изабрана за
21/35
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

фасаду остаје бела уз ефекат илуминације која има програмиране интервале паљења и гашења,
као и промене боје.
Стаклене траке се постављају на комуникацијски простор, као и просторе спорстког
садржаја (теретане) и канцеларијског простора, а у циљу обезбеђења природног осветљења и
проветравања, као и естетике и лакоће фасадне структуре.
Панели постављени на фасадне као и кровне равни су са високом пожарном отпорношћу
према СОП, са потребним атестима. Пројектант се из естетскух разлога одлучио за вертикални
начин уградње фасадних панела у стандардној RAL 9010 нијанси. Ове површине је потребно
прегледати и чистити у временским размацима у зависности од степена загађености и
агресивности ваздуха, минимално 1 пут годишње.
ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ
Будући да је изградња овога објекта у духу штедње, односно планирања минималних
издатака за његову изградњу и опремање, пројектанти су се одлучили за економичан објекат са
економичном конструкцијом и рециклираним материјалима, у мери у којој је то било могуће. Поред
свега, овакав тип објекта захтева врхунско опремање за такмичарски спорт (стрељаштво), али и
врло квалитетну опрему у осталим доменима (рекреација, пословни садржаји), тако да процењена
инвестициона вредност би износила 1.450.000,00 евра.
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, ХИДРАНСКЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ
Пројектом су обрађене инсталације водовода, хидрантске и канализационе мреже за
реконструкцију и доградњу започетог објекта – будућа куглана и стрељана у СРЦ „Чаир“ у Нишу,
на катастарској парцели број 3345/8, КО Ниш – Ћеле Кула. Локација представља југоисточни део
СРЦ „Чаир“ и представља засебну целину оивичену постојећим објектима затвореног и отворених
базена. Око комплекса су објекти стадиона, тениских терена и затвореног клизалишта, док је у
широј околини парк „Чаир“ као и објекат спортске дворане.
Планирани објекат има два нивоа, улазни који је овим решењем дат за нулту коту и
базенски плато са висинском разликом од +1,0m. Пројекат обухвата унутрашње инсталације и
прикључке на спољну градску водоводну и канализациону мрежу.
Архитектонско-грађевинским пројектом су дефинисани функционални садржаји по
етажама. Инсталације водовода, хидрантске и канализационе мреже су предвиђене у складу са
Техничким условима за израду техничке документације за прикључење инсталација водовода и
канализације, број: 12050/2 од 14.05.2015. године, прибављеним од ЈКП „Наиссус“, архитектонскограђевинским пројектом и пројектним задатком.
ВОДОВОД
Пројектом је предвиђена независна водоводна мрежа за санитарне потребе и потребе
хидрантске мреже, са одвојеним водомерима. У том смислу, у складу са условима ЈКП „Наиссус“
Ниш, пројектован је прикључак на градску водоводну мрежу АС Ø200 mm, која је изграђена
непосредно уз објекат у приступном путу. Прикључни вод од градске мреже до водомерног шахта
је од полиетиленских цеви високе густине РЕ Ø100 mm. Прикључак објекта ће бити остварен у
водомерном шахту у коме су две водомерне ганитуре са потребном арматуром. За евидентирање
потрошње санитарне воде предвиђен је хоризонтални водомер DN40 mm, а за хидрантску мрежу
водомер DN80 mm.
Водомерни шахт је пројектован од армираног бетона, унутрашњих димензија: axbxh =
3,00х2,00х1,60 m. Тачан положај, димензије и техничко решење прикључка и арматуре у
водомерном шахту, према условима прикључења, дефинише стручна служба техничке припреме и
прикључака ЈКП „Нисус“ Ниш.
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Прикључак на градску водоводну мрежу је са западне стране објекта где је лоциран и
водомерни шахт. Из водомерног шахта прикључни водови се полажу у рову у слоју песка и воде се
према објекту до западне стране објекта са које улазе кроз темељни зид.
Спољна водоводна и хидрантска мрежа је предвиђена од полиетиленских водоводних цеви
за радни притисак од 10 бара. Пречник цеви спољне санитарне мреже је РЕ Ø52 mm, а спољне
хидрантске мреже PE Ø110 mm. Унутрашња водоводна мрежа је пречника од РЕ Ø52 mm до РЕ Ø15
mm. Прикључак унутрашње хидрантске мреже је од челично поцинкованих цеви пречника од
Ø110 mm до Ø63 mm, а спољни вод је предвиђен пречника Ø110 mm. Прикључни водови од
полиетиленских цеви којима се напаја унутрашња санитарна мрежа се воде до 1 m поред објекта
где се прелази на челичне поцинковане цеви којима се пролази кроз темељне зидове.
У објекту је пројектована санитарна водоводна и хидрантска мрежа. Санитарну мрежу чини
развод хладне воде која је предвиђена од полиетиленских цеви и фазонских комада. Комплетна
унутрашња хидрантска мрежа је предвиђена од поцинкованих челичних навојних цеви и
фазонских комада. И главни и секундарни развод водоводне мреже у санитарним и другим
просторијама је у жљебовима зидова испод малтера и керамичких плочица, где је то могуће.
Све водоводне цеви и видно вођене и оне у жљебовима зидова се изолују адекватном
изолацијом од паронепропусног синтетичког каучука.
На водоводној мрежи је предвиђена потребна арматура за њено правилно функционисање
и одржавање.
На микролокацији објекта предвиђена је и спољна хидрантска мрежа. На мрежи се повезују
два надземна пожарна хидранта DN80 mm. Поред спољног хидранта предвиђено је постављање на
бетонском ослонцу самостојећи орман с ватрогасном опремом.
На унутрашњој хидрантској мрежи су предвиђени стандардни пожарни лимени зидни
ормарићи са опремом према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара.
За причвршћивање цеви за зидове и међуспратне конструкције користити челичне
обујмице, куке и држаче са гуменим подметачима.
Део мреже од челичних поцинкованих цеви (прикључци), чији је развод предвиђен у
рововима, изоловати намотајем битуменске траке („Кондор-4“ или слично) са преклопом и
варењем спојева 100%.
Након завршетка грубе монтаже, а пре затрпавања ровова и затварања жљебова
целокупну водоводну хидрантску мрежу испитати на хидраулички притисак у свему према
прописима. Записник о извршеној хидрауличкој проби треба да буде потписан од извођача радова
и надзорног органа.
По завршетку свих радова, а пре употребе објекта, целокупну санитарну водоводну мрежу
испрати и извршити дезинфекцију исте у складу са важећим прописима. Дезинфекцију мреже
поверити овлашћеној фирми за ту делатност и прибавити доказ – атест о санитарној исправности
мреже и воде.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Пројектом је обрађена канализациона мрежа са одводом отпадних вода преко прикључне
шахте (PŠ), у улични канализациони колектор отпадних вода. Оријентација будућег прикључка је
ка улици са западне стране објекта.
Према условима за израду техничке документације положај и техничко решење прикључка
на јавну канализациону мрежу дефинише стручна служба „ЈКП Наиссус“, Ниш.
Спољна канализациона мрежа је пројектована од полиетиленских двослојних оребрених
канализационих цеви за уличну мрежу. Пречник цеви је Ø200 mm, а усвојена је на основу
хидрауличког прорачуна и услова на микролокацији. Шахта је предвиђена од готових армиранобетонских прстенова Ø1000 mm. Изнад шахте се израђује армиранобетонска плоча у којој се
уграђује ливено-гвоздени рам са шахтовским поклопцем DN 600 mm. Поклопац је носивости за
класу оптерећења С 250, према ЕN 124.
Комплетна унутрашња канализациона мрежа је предвиђена од PVC цеви и фазонских
комада. Завршеци огранака канализационе мреже, односно прикључна места санитарних предмета
и развод у зиду изнад међуспратне конструкције су предвиђени од PVC цеви Ø50 mm.
На канализационим вертикалама на потребним местима уградити одговарајуће ревизионе
фазонске комада за интервенције на мрежи у случају потребе.
Вентилирање канализационих вертикала је предвиђено на фасади, односно кроз кровни
покривач и вентилира се изнад кровне равни.
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На крају цевовода за оваздушење вертикала које се вентилирају на фасади, поставити
украсне решетке с фиксним жалузинама и мрежицом од некородирајуће жице. На врху вертикала
које се вентилирају изнад кровног покривача уграђује се вентилациона капа, а продор се опшива
лимом и изолује како поред цеви не би долазило до процуривања.
Све канализацине цеви се за зидове и међуспратну конструкцију причвршћују челичним
држачима с обујмицама на сваких 2 m дужине. На прелазу вертикала у хоризонталу обавезно
поставити чврсте ослонце за сидрење – причвршћивање и стабилно ослањање цеви.
Након завршетка свих радова, а пре затрпавања ровова и затварања шлицева,
канализациону мрежу испитати на пропустност и вододрживост спојева.
САНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ, АМАТУРА, ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА
На основу пројектног задатка и архитектонског пројекта, потреба за конфором и
функционалним коришћењем објекта, пројектом су предвиђени адекватни санитарни предмети,
уређаји, прибор, арматуре и галантерија. У том смислу предвиђени су и санитарни предмети
намењени инвалидним лицима и лицима са посебним потребама.
Санитарни предмети и уређаји су по врсти дефинисани и специфицирани предмером
радова, а положајно графичким прилозима.
Пројектом су изнад умиваоника и судопера предвиђене зидне једноручне батерије за
хладну воду. Испирање клозетских шоља је водом из бешумних водокотлића.
Произвођаче, моделе и типове санитарних предмет одабраће инвеститор. Адекватно
одабраном типу санитарије и технолошке опреме, прикључке на водоводну и канализациону
мрежу, уз сагласност надзорног органа, прилагодити потребама.
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У објекту Куглана и стрељана СРЦ „Чаир“ Ниш, све просторије би могле да се групишу
(сврстају, уреде) у следеће групе или системе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
група.

систем „C 1“ – Главни улаз, степениште, пулт, канцеларија, свлачионице и
санитарије (105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118 и 123); куглана,
кафе, остава, бар (101, 102, 103 и 104);
систем „C 2“ – Комерцијални простор (117);
систем „C 3“ – Стрељана и пратеће просторије (201 – 214);
систем „C 4“ – Комерцијални простор (214 – 217)
систем „C 5“ – Магацински простор и техничке просторије (119, 120 и 121);
систем „C 6“ – Санитарни блок и остава бара (114, 115 и 124);

Свака од наведених група може у термотехничком смислу, да ради независно од осталих

Основни топлотни извор је топлотна подстаница која се прикључује а топлотни систем
Клиничког центра (110/750С). Предвиђен је централни развод топле воде на који се прикључују
појединачни системи. На сваком прикључку могу да се уграде (предвиђен је потребан простор)
калориметри за утврђиваање појединачне потрошње топлотне енергије.
У систему „C 1“ предвиђено је радијаторско грејање са проветравањем санитарних
простора, као и ваздушно грејање и хлађење са проветравањем (куглана-простори 101 и 102).
У систему „C 2“ (комерцијални простор) предвиђено је радијаторско грејање, хлађење
комерцијалним клима уређајима са проветравањем преко прозора.
У систему „С 3“ (стрељана и пратеће просторије) предвиђено је радијаторско грејање са
проветравањем санитарних простора, као и ваздушно грејање и хлађење са проветравањем
(стрељана - простори 201 и 202).
У систему „С 4“ (комерцијални простор) предвиђено је радијаторско грејање са
проветравањем преко прозора као и хлађење клима уређајима са променљивим протоком
расхладног флуида.
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Клима уређаји у системима „С 2“ и „С 4“ су само назначени и предвиђено је да их
набављају и уграђују сами корисници у оквиру сопственог уређења простора. Могуће је да се том
приликом предвиди и прикладно проветравање комерцијалних простора ако се то жели.
Радијаторско грејање је пројектовано са панелним радијаторима, водом 70/60 0С и
разводним цевоводом од челичних и бакарних цеви. Цевовод се најкраћим путем одводи до
таванског простора, води по њему и спушта до свих потрошача независно од тога дали су на
спрату или приземљу.
Цевовод је изолован изолационим материјалом затворене ћелијске структуре са парном
браном. Вертикални водови се не изолују већ се боје или заклањају одговарајућим преградама
зависно од пројекта ентеријера.
У куглани (систем „С 1“) је предвиђено 6 (шест) каналских клима јединице за рад са
водом, појединачне расхладне моћи 8KW и ваздушног протока 2000m3/h. Клима јединице раде са
водом 7/120С (хлађење), односно 70/600С (грејање). Проветравање се обезбеђује тако што се ради
са 25-30% свежег ваздуха. Мешање свежег и повратног ваздуха обавља се у мешачкој јединици
са моторним погоном. У мешачкој јединици се са даље стране преко решетке доводи 75% ваздуха
из просторије док се са задње стране доводи 25% спољног ваздуха. Пошто се мешавина ваздуха
загреје (или охлади) на потребну температуру, ваздух се хоризонтално убацује у простор. Отпадни
ваздух (25%) се извлачи преко решетки са квадратном испуном и лименим каналима и помоћу
центрифугалног вентилатора у ваздушној кутуји и излазног лименог елемента избацује преко
крова. Узимање свежег ваздуха (25%) се обавља на исти начин, само што је смер ваздуха
супротан. Регулација температуре ваздуха у псростору ради се на воденој страни преко трокраког
вентила и температурног пипка постављеног на улазу повратног ваздуха у мешачку јединицу. Као
што је речено, за грејање се користи вода 70 0С из подстанице док се за хлађење користи вода 70С
припремљена у хладњаку воде. Сваки систем који се хлади има свој хладњак воде који се
поставља на крову објекта, Хладњак воде је у ствари топлотна пумпа са ваѕдушним хлађењем
кондензатора која може да припреми воду 7/120С за хлађење или 55/500С (односно 55/450С) за
грејање ваздуха. За смештај воденог суда топлотне пумпе, односно циркулационе пумпе и остале
потребне арматуре предвиђен је лимени орман а сваки систем. У њему се обавља пребацивање са
летњег на зимски режим и обрнуто.
У комерцијалном простору у приземљу (систем „С 2“) предвиђена су два клима уређаја К
– 18 у сплит-систему са спољним јединицама на крову. Корисник простора ће, сам да изабере да ли
ће да организује хлађење и са колико клима јединица у зависности од начина на који ће користити
простор. Радијаторско грејање је већ предвиђено док је на кориснику да одлучи да ли ће да
организује и принудно проветравање свог простора.
Систем „С 5“ се састоји сао од магацина са радијаторским грејање, У две техничке
просторије није предвиђено грејање али су ипак пројектовани мали електрични радијатор као
заштита од замрзавања. Они се укључују преко сигурносног термостата ако температура у
техничким просторијама (једна од ових је подстаница) падне испод 50С.
Систем „С 6“ је мали систем који се односи на радијаторско грејање летњих, односно
спољних санитарних просторија. Он се физички налази на крају топловодног система и може врло
лако да се искључи из њега уколико се за то укаже потреба. У овом сисстему је предвиђено и
стање принудног проветравања обзиром на природу простора о коме се ради.
Систем „С 3“ којим је обухваћена стрељана је решен на сличан начин као и куглана али уз
напомену да се изнад стрељане налази тавански простор и има више простор за смештај потребне
опреме и уређаја. Превиђене су 4 (четири) каналске клима јединице за рад са водом, појединачне
расхладне моћи 16 KW и ваздушног протока 3000 m3/h. Све што је речено за клима систем „С 1“
(куглана) важи и овде само што је убацивање охлађеног (или загрејаног) ваздуха решено на други
начин. Нема директног хоризонтаног издувавања ваздуха у простор, него се ваздух води
хоризонталним каналима до анемостата на супротном делу просторије и преко њих се убацује у
простор. Стрељана такође има свој хладњак воде, односно топлотну пумпу постављену на крову
објекта. Систем „С 3“ обухвата и пратеће просторије стрељане и има предвиђено радијаторско
грејање као и принудно проветравање у просторијиама где је то потребно (свлачионице,
санитарије). У канцеларији и клубу су предвиђени локални клима уређаји.
Систем „С 4“ се односи на комерцијални простор на спрату. Као обавезно предвиђено је
радијаторско грејање и проветравање санитарних простора док је предложено хлађење помоћу
једне спољне и пет централних клима јединица које раде у такозваном „VRF“ систему (променљив
проток фреона). Проветравање самог радног простора није предвиђено јер се сматрало да за то
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могу да се користе прозори. Будући корисник тог простора може да организује принудно
проветравање као и да усвоји другачији систем хлађења. И овај систем као и систем „С 3“ има
предвиђену резерву у топловодном систему тако да и у тим системима може да се организује
водено хлађење и грејање.
Што се тиче радијаторског грејања, треба да се напомене да су грејна тела увећана због
могућности рада са нижом температуром воде за грејање или чак и са водом из топлотне пумпе
(550С).
Као што је речено, за припрему топле воде за грејање (70 0С) предвиђена је топлотна
подстаница стандардног извођења. У примарном делу су арматура, муљни суд, инструменти,
плочасти измењивач топлоте, разделник, комби-вентил и калориметар. У секундарном делу су
циркулационе пумпе (радна и резервна у магацину), лептир - вентили, затворени експанзиони суд,
вентил сигурност и иструменти. Аутоматика је такође стандардна – микропроцесорски регулатор,
спољни пипак и температурни пипак за течност, гранични термостат и електро опрема са свом
припадајућом опремом. Обзиром да је предвиђен рад са водом 70/60 0С (dt=100С) подстаница у
секундарном делу има нешто увећану опрему. Уколико из објективних разлога не буде обезбеђен
довод воде 110/750С, могуће је да се ради и са водом 90/70 0С из суседног објекта базена и због
тога је и прикључни топловод урађен нешто већег пречника (NО 65 уместо NО 50).
Када се сва опрема угради, врше се испитивања хладним воденим притиском као и
испитивања радних способности изведених инсталација (хлађење, грејање, проветравање).
Након тога, обавља се бојење и топлотна изолација опреме и комплетна термотехничка
инсталација се предаје кориснику односно инвеститору заједно са пројектом изведених
инсталација и упутством за рад и одржавање уређаја и опреме.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Напајање
Напајање објекта се предвиђа напоном 3x400/230V, фреквенције 50Hz из нисконапонске
мреже са постојећег мерног ормана МО на унутрашњем зиду трансформаторске станице 10/0.4kV
"Базени Чаир" а према условима надлежне Електродистрибуције. Од ТС до KPK и GRO каблови се
воде делом у земљи а делом у зиду објекта. За приложено оптерећење, предвиђен је кабл PP00
4x240mm², положен о д ТС до KPK односно од KPK и GRO лоциране на западној фасади приступног
ходника објекта, односно од KPK и GRO.
Објекат се може сврстати у категорију објеката са присуством великог броја људи са
добрим условима евакуације па су сви каблови у објекту тзв. halogen-free.
За развод електричне енергије у објекту предвиђају се разводни ормани од два пута
декапираног лима заштићеног пластификацијом у степену заштите min. IP44, опремљени
одговарајућом бравицом за закључавање и то за монтажу на зид.
Опрема свих разводних табли је дефинисана одговарајућим једнополним шемама и
предмером радова. Сваки разводни орман мора бити опремљен једнополним шемама које
одговарају изведеном стању. Сва опрема разводних ормана мора имати натписе са тачно
прецизираним ознакама.
Систем застите је TN-C-S.
Напомена: GRO поседује компакт прекидач са окидачем за даљинско искључење напајања у
целом објекту преко сигнала са ПП централе.
Инсталација термије
Инсталација прикључница у канцеларијама, стрељани, куглани, свлачионицама и
санитарном блоку (према монтажном плану) предвиђа се проводницима NHXH типа и пресека:
3x2,5 mm2 за монофазне прикључнице односно 5x2,5 mm2 за трофазне прикључнице.
Прикључнице су предвиђене за монтажу у зид и за монтажу на зид (OG) са заштитним поклопцем.
Све прикључнице морају бити са заштитним контактима.
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Проводници ће бити делом положени на PNK регале а делом у зиду испод малтера до
места постављања прикључнице или потрошача.
Инсталација извода климатизационих система предвиђа се проводницима NHXH
одговарајућег пресека у зависности од снаге уређаја.
Проводници ће бити делом положени на PNK регале а делом у зиду испод малтера до места
постављања потрошача.
Инсталација осветљења
У свим просторијама су предвиђени изводи за светиљке. Број и место извода је одређен
према намени простора и идејном распореду опреме и намештаја и арх. пројекту.
За случај ванредних ситуација и евакуације запослених и посетилаца при нестанку
електричне енергије, предвиђене су против-паничне светиљке са LED извором светлости, снаге
3W, 150lm, са 3h непрекидним радом. Светиљке имају сопствени извор напајања.
У већем делу објекта (стрељана, канцеларије, пословни део и ходници) предвиђене су
флуо светиљке типа 4х18W или 1x80W са одговарајућим оптичким делом са уградњом у плафон
док су у делу објекта куглане предвиђене флуо светиљке типа 4х28W, 2х28W и предвиђене су за
вешање о плафон.
У делу објекта где су санитарни чворови базена а с обзиром да је реч о мокрим чворовима
и просторијама са већим протоком људи предвиђене су светиљке са повишеном заштитом:
кућиште им је отпорно на продор влаге, воде, прашине и на ударце у степену заштите IP65 и IK08.
Посебни изводи се предвиђају за осветљење фасаде и за рекламу на предњој фасади
објекта.
Распоред светиљки дат је у графичкој документацији. Напајање светиљки осветљења врши
се из одговарајућег разводног ормана, проводником типа NHXH пресека 3x1,5mm 2.
Осветљење простора испред објекта предвиђа се светиљкама на стубовима висине 3,5m.
Предвиђени су посебни изводи за осветљење око објекта са стубовима. Светиљке су са LED
изворима светлости и причвршћују се на стубове одговарајућим држачима према препоруци
произвођача. Гребенасти прекидачи за паљење светиљки су постављени на вратима GRO.
Напајање светиљки је монофазно кабловима типа PP00-Y пресека 4x6mm2 и кабл се у подножје
стубова уводи по систему ”улаз-излаз”. Стубови су челични конусно округли и заштићени од
корозије топлим цинковањем споља и унутра у складу са SRPS EN ISO 1461. Уземљење металне
масе стубова извести повезивањем на поцинковану траку која се полаже паралелно са кабловима
напајања и повезује на систем уземљења објекта. У графичкој документацији дат је распоред
светиљки.
Перфорирани носачи каблова – PNK регали
За полагање проводника у делу стрељане и у куглани предвиђа се постављање
перфорираних носача каблова PNK100 (100x50mm), и PNK 200 (200x50mm) неког од реномираних
произвођача.
Предвиђена је монтажа перфорираних носача каблова на конзолне (зидне) и плафонске
носаче.
Носачи PNK100 и PNK200 могу бити искоришћени и као носачи светиљки за општу и анти
паник расвету и њихова траса се у деловима поклапа са трасом постављања расвете.

Громобранска инсталација
Громобранска инсталација на објекту мора бити изведена у складу са Правилником за
заштиту објеката од атмосферског пражњења.
Систем громобранске инсталације објекта биће формиран уз коришћење:
-

Штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање на металном стубу (функција
прихватног система), на крову
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-

Два спусна проводника
Уземљивача – темељни уземљивач објеката.

Прихватни систем објекта биће формиран коришћењем штапне хватаљке са уређајима за
рано стартовање.
При лоцирању штапне хватаљке водило се рачуна о конфигурацији крова и могућностима
фиксирања хватаљке. Целокупна хватаљка састоји се од основног елемента са уређајем за рано
стартовање и носеће челичне цеви. Хватаљка се на цев монтира преко одговарајућег адаптера.
Укупне висине хватаљке са одговарајућим стубом треба да износе мин. 2 m изнад највише коте
која се штити. За везу хватаљке и спусних проводника, предвиђена је обујмица, а везу представља
поцинкована трака Fe/Zn 20х3 mm.
Спусни проводници се предвиђају од FeZn траке 20x3 mm постављени на одговарајуће
потпоре на бетонским стубовима објекта. На месту споја спусног проводника са изводом
уземљивача предвиђа се постављање испитног споја. Испитни спој се изводи укрсним комадима
SRPS N.B4.936.
Од тротоара до мерног споја је постављена „механичка заштита“ („L“ профил 40x40mm)
која штити спустни вод од механичких оштећења.
Све спојеве у земљи изводити стандардизованим прибором и заливати оловом.
Темељни уземљивач
За уземљење објекта предвиђен је темељни уземљивач кога чини трака P 25 SRPS
N.B4.901 (Fe/Zn 25х4 mm) и одговарајуће челичне сонде.
Систем уземљивача се састоји од поцинковане челичне траке Fe/Zn 25х4 mm и поцинкованих
челичних сонди дужине 3m, равномерно распоређених тако да угао између њих буде 60 степени, а
у свему према детаљу датом у пројекту. Овај вид уземљивача се зове пачија шапа.
Након извођења уземљивача извршити мерење његовог отпора и уколико је отпор
уземљивача много већи од прорачунатог, о томе обавестити пројектанта ради евентуалне израде
допунског уземљења. Кориснику објекта се препоручује повремено прегледање механичких веза, а
у случају удара гром у објекат већ следећег дана треба инсталацију пажљиво прегледати и
отклонити сваку неисправност.
Препорука је да се поред ових мера изврши и предходно испитивање и мерење постојећег
темељног уземљивача и уколико је у складу са прописима да се повеже на планирани систем
уземљивача.
Изједначење потенцијала
Као допунска мера заштите мора се спровести изједначење потенцијала.
Према SRPS N. A0. 826: 1986 изједначење потенцијала је електрични спој којим се разни
изложени проводни делови доводе на исти потенцијал.
Изједначење потенцијала се постиже галванским повезивањем металних „неелектричних“
инсталација као и осталих металних делова објекта и у објекту са уземљивачем, у складу са SRPS
IEC 60364-5-54:2008 (SRPS N. B2. 754).
Главно изједначење потенцијала је предвиђено повезивањем свих металних делова опреме и
неелектричних инсталација у објекту на GŠIP сабирницу 30х5mm у посебном орману са вратима
који се налази на улазу у објекат. На GŠIP се повезују сви разводни ормани, телекомуникациони
ормани и метални делови који не припадају електричној инсталацији (вентилациони систем,
радијатори, металне цеви водовода итд).
На електричну опрему примењују се техничке мере заштите од директних додира према SRPS
N.B2.741. Као заштита од индиректног додира предвиђа се заштита аутоматским искључењем
напајања, применом TN-C-S- система.
Сви потрошачи код којих се може доћи до индиректног додира су преко треће,односно пете
жиле у напојном каблу повезане са PE сабирницама у разводним таблама и ормарићима и даље
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преко главне сабирнице за изједначење потенцијала са темељним уземљивачем објекта.
Преспајање заштитног „PE“ и нултог „N“ вода врши се у главном разводном орману GRO.
Телекомуникационе инсталације
У објекту је предвиђена доња врста телефонске концентрације. У улазном делу објекта се
поставља изводни телефонски орман ITO са ранжирним елементима 1х10х2 и конекторским
елементима капацитета 1х10х2. У канцеларији у приземљу предвиђено је постављање главног
разделника објекта BD (Building distributor).
BD се на ITO повезује каблом JH-ST-H 10х2х0,6 mm2 кроз гибљиву цев Ø 32 mm. Уз BD се
предвиђа спратна концентрација-приземља FD0.
До радних места у објекту воде се каблови типа F/FTP Cаt 6 LSOH рачунарске мреже кроз
гибиљиве ребрасте цеви.
На спрату предвидети FD1 (спратна концентрација - I спрат), а за стрељану FD11 (спратна
концентрација - стрељана). Везе између њих и BD а је остварена редуданто са 2 кабла типа F/FTP
Cаt 6 LSOH за рачунарску односно каблом JH-ST-H 10х2х0,6 mm2 за телефонску мрежу.
У канцеларијама, стрељани и куглани се постављају минимум две RЈ45 Cаt 6 FTP прикључнице
на зиду осносно у подним кутијама одакле се каблови воде директно до разделника односно
спратних концентрација. Подне кутије у стрељани између пуцачког места и мете такође морају
бити повезане кабловима типа F/FTP Cаt 6 LSOH са прикључницама RЈ45 Cаt 6 FTP.
У орманима BD-а и FDxx је предвиђено постављање пасивне и активне опреме за развод
телефонске и рачунарске мреже чија ће конфигурација бити дефинисана према захтеву
инвеститора и није предмет овог пројекта.
Такође у BD је предвиђено постављање телефонске централе чија ће кофигурација бити
дефинисана према захтеву инвеститора и није предмет овог пројекта.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Техничку спецификацију услуга потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити
исту.
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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

(ПОНУЂАЧ/ГРУПА ПОНУЂАЧА)

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

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале вредности пружања услуга – техничка контрола контрола пројекта
реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“, ЈН бр. 1.2.24, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:

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

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

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

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

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________________ из
____________________ у поступку јавне набавке пружања услуга – техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“, ЈН бр. 1.2.24, испуњава
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и
то:

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

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

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

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности на снази у време подношења понуде.
Дана ____.____. 2015. године
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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IX

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ

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

_____________________________________________из ________________________

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за
јавну набавку пружања услуга – техничка контрола контрола пројекта реконструкције и
доградње свлачионица на базену „Чаир“, ЈН бр. 1.2.24, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____________________________________________________ из
____________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
за јавну набавку пружања услуга – техничка контрола контрола пројекта реконструкције и
доградње свлачионица на базену „Чаир“, ЈН бр. 1.2.24. како следи у табели:
ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ВРСТА ТРОШКА

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

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

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________, Ул. ________________________________________________ бр. ________,
бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________________овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда, за јавну набавку мале
вредности пружања услуга – техничка контрола контрола пројекта реконструкције и доградње
свлачионица на базену „Чаир“, одлука о покретању поступка бр. 03-10181 од 22.12.2015. године,
ЈН бр. 1.2.24.
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 Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити исто.
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ХII

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

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

, _______________________________,
(адреса)

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

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: JП Дирекција за изградњу града Ниша
текући рачун 840-29801845-75
У поступку јавне набавке мале вредности пружања услуга – техничка контрола контрола
пројекта реконструкције и доградње свлачионица на базену „Чаир“, ЈН бр. 1.2.24, 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 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 реализовати уколико:
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци.

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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