У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на доградњи обданишта - Установа „Мара“ у Нишу (одлука о покретању поступка
бр. 03-1571 од 01.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.27, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу КД II Критеријум за доделу уговора на стр. 5/76 под тачком 1) ал. 2) Рок
извођења радова због техничке грешке мења се ст. 1. тако да гласи
„Понуђачу који понуди најкраћи рок извођења ....“
У делу КД III Упутство понуђачима како да сачине понуду на стр. 6/76, под Г) мења
се опис тражених писама за издавањем банкарских гаранција тако да гласи
„* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року.“
У истом делу KД На стр. 8/76 у мења се тачка 6. ст. 7. тако да гласи
„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. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ, док додатне услове под ред. бр. 7 и 8 понуђач
и подизвођач испуњавају заједно.“
У истом делу КД на стр. 8/76 мења се тачка 7. ст. 3. тако да гласи
„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. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у
погледу дана неликвидности испуњава сваки члан групе понаособ, док остале додатне услове из
чл. 76. ЗЈН од ред. бр. 5 до 8 учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно.“
У истом делу КД на стр. 10/76 у мења се тачка 10.1. ал. 2 и 3. тако да гласе
„* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна
банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана
закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди
да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном
надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да ће иста
бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да
издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у
тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која ће гласити у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је
да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног
рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на
први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, , уз обавезну напомену да
ће иста бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.“

У истом делу КД на стр. 10/76 у мења се тачка 10.2. ал. 1 и 2 тако да гласе
„* као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од дана закључења
уговора обавезујућу банкарску гаранцију, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање
спорова које је одредио наручилац. Ако изабрани понуђач - извођач не поступи у наведеном року,
наручилац има право да реализује меницу за озбиљност понуде и такође, према услову из модела
уговора, право да једнострано раскине Уговор. Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора. Ако се за време
трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење
посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором.
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку
примопредаје предмета радова обавезујућу банкарску гаранцију у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета уговора. Издата банкарска
гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са
роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које
је одредио наручилац. Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека
гарантног рока одређеног моделом уговора. Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених
услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску
гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.“
У делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН и упутство како се
доказуе испуњеност тих услова, на стр. 15/76, у табели мењају се додатни услов под редним
бројем 5, 6 и 8. тако да гласе

5.

6.

8.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У
ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 30 МИЛИОНА ДИНАРА И ДА ПОНУЂАЧ, ОДНОСНО СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ, НЕМА ВИШЕ ОД 3 (ТРИ) ДАНА НЕПРЕКИДНЕ
НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД ОД ДАНА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА (НЕОПХОДАН
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014, 2015. И 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ
РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ 20
МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА НАЈМАЊЕ
25 РАДНИКА ОД КОЈИХ ЈЕ 5 ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ И ТО:
А) 2 ДИПЛОМИРАНA ИНЖЕЊЕРА TEХНИЧКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 400 ИЛИ 401
ИЛИ 410 ИЛИ 411 ИЛИ 412
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 430
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 450
Г) 1 ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)

У истом делу КД на стр. 17/76 и 18/79 мењају се услови и докази о испуњености додатних
услова под редни број 5, 6 и 8 тако да гласе:
„5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2013. и 2014. обрачунске
године остварио укупан пословни приход у износу од најмање 30 милиона динара и да понуђач,
односно сваки члан групе понуђача, односно понуђач и подизвођач, немају дане неликвидности
више од три дана непрекидно за три године уназад од дана јавног отварања.
Доказ:
*Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину.
Напомена: Претрагу о броју дана непрекидне неликвидности, тј. да нема више од три дана
непрекидне неликвидности три године уназад од дана јавног отварања извршиће наручилац на
дан отварања понуда на званичној страници Народне банке Србије и исти ће бити презентован на
јавном отварању понуда - Претраживање дужника у принудној наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2013. и 2014. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.“
„6. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у 2013, 2014, 2015. и 2016.
години до дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу јавних набавки извео
радове који су исти или слични радовима који су предмет јавне набавке у укупној вредности од
најмање 20 милиона динара без ПДВ.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем финансије вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да
испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец
и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку
достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са описом
изведених радова и финансијским вредностима у потврди/ама.“
„8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на
неодређено или одређено време) или ангажоване по основу уговора којим се регулише рад ван
радног односа најмање 25 радника од којих је 5 дипломираних инжењера техничке струке и то:
А) 2 ДИПЛОМИРАНA ИНЖЕЊЕРА TEХНИЧКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 400 ИЛИ 401 ИЛИ
410 ИЛИ 411 ИЛИ 412
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 430
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 450
Г) 1 ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Доказ: за најмање 25 радника од којих је 5 дипломираних инжењере техничке струке поред
копије обрасца М осигурања, као доказ да су у радном односу (на одређено или неодређено
време) код понуђача или копије уговора којим се регулише рад ван радног односа, доставити и
копије важећих личних лиценци Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да су носиоци лиценци
платили чланарину за текућу годину и да им 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.“
У истом делу КД, на стр. 18/76 у делу „НАПОМЕНА“ мењају се ст. 2 и ст. 4 тако да гласе:
„Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из чл. 76. ЗЈН под
ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности који испуњава сваки члан групе понаособ.“
„Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ.“
У делу КД VI МОДЕЛ УГОВОРА, на стр. 25/76 мења се чл. 8. став 6. тако да гласи:
„У тренутку закључења Анекса, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла (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,копију картона депонованих потписа и попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење) за вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.
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 укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, 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 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла уговореног Анексом.“
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У истом делу КД на стр. 28/76 мења се чл. 18 ст. 1. тако да гласи
„Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу
безусловну, неопозиву и плативу на први позив обавезујућу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висни од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.“
У истом делу КД и на истој страни мења се чл. 19 ст. 1. тако да гласи
„Извођач је у обавези да на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, а у
тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу обавезујућу банкарску гаранцију у висни од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, што је услов за оверу окончане ситуације.“
У истом делу КД и на истој страни у чл. 19 брише се став 4.
У делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, на стр. 54/76 мења
се поз. 1. тако да гласи:
A
1

Radijatorsko grejanje
Nabavka, isporuka i ugradnja panelnih
radijatora od čeličnog lima sa antikorozivnom
zaštitom
“Jugoterm”
Merošina
ili
odgovarajući. U montažu je uračunata
kompletna ugradnja radijatora, kao i nabavka i
montaža ukrasnih maski i nosača za radijatore.
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip

22/900-1000
22/900-600
22/600-1000
22/600-800
22/600-600

kom
kom
kom
kom
kom

4
1
1
7
2

Измењене странице 5/76, 6/76, 8/76, 10/76, 15/76, 17/76, 18/76, 25/76, 28/76 и
54/76 су саставни делови конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 03.03.2016. године
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II

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Избор између прихватљивих понуда заснива се на економски најповољнијој понуди и то на
следећи начин:
Елемент критеријума

Максимални износ пондера

Понуђена цена

90 пондера

Рок извођења радова

10 пондера

1) Понуђена цена
Понуђачу који понуди најнижу укупну цену радова додељује се максималних 90 пондера.
Број пондера за укупну понуђену цену из понуда осталих понуђача се израчунава применом
следеће формуле:

БП 

НПЦ
x90
ПЦ

где је:

БП - број пондера за критеријум понуђена цена
НПЦ - најнижа понуђена цена
ПЦ - понуђена цена из понуде понуђача који се пондерише
2) Рок извођења радова
Понуђачу који понуди најкраћи рок извођења, а исти је у оквиру минимално прихватљивог
рока од 150 дана који не угрожава квалитет радова, додељује се максималних 10 пондера. Број
пондера за рок извођења радова из понуда осталих понуђача се израчунава применом следеће
формуле:

БП 

НПР
x10
ПР

где је:

БП - број пондера за критеријум рок извођења радова
НПР - најкраћи понуђени рок
ПР - понуђени рок из понуде понуђача који се пондерише
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду
најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између
најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у
корист понуде страног понуђача.
2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, уговор ће бити
додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења понуде.
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 01.03.2016. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на доградњи обданишта - Установа „Мара“ у
Нишу, ЈН бр. 1.3.27.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:

а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – Услови из чл. 75. и чл. 76.
ЗЈН, које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова;
б) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом оверен
и потписан;
в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство обезбеђења:
* једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) за озбиљност понуде, 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;
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року.
д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
ђ) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
е) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен,
печатом оверен и потписан;
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.
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 средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
и) 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, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог
Упутства;
ј) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

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

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
31.03.2016. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 31.03.2016. 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,
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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 извођењу радова 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. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ, док додатне услове под ред. бр. 7 и 8 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. Додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана
неликвидности испуњава сваки члан групе понаособ, док остале додатне услове из чл. 76. ЗЈН од
ред. бр. 5 до 8 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.
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),
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овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу
радова;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора
не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна
банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана
закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди
да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном
надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да ће иста
бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да
издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у
тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која ће гласити у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је
да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног
рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на
први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, уз обавезну напомену да
ће иста бити издата без обзира на околности које могу наступити од издавања писма до издавања
банкарске гаранције.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од дана закључења
уговора обавезујућу банкарску гаранцију, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање
спорова које је одредио наручилац. Ако изабрани понуђач - извођач не поступи у наведеном року,
наручилац има право да реализује меницу за озбиљност понуде и такође, према услову из модела
уговора, право да једнострано раскине Уговор. Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора. Ако се за време
трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење
посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором.
*
као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку
примопредаје предмета радова обавезујућу банкарску гаранцију у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета уговора. Издата банкарска
гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са
роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које
је одредио наручилац. Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека
гарантног рока одређеног моделом уговора. Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених
услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску
гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

5.

Чл. 76.
ст. 2. ЗЈН

6.

7.

8.

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
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 ПОНУДЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2013. и 2014. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 30 МИЛИОНА ДИНАРА И ДА ПОНУЂАЧ, ОДНОСНО
СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ, НЕМА ВИШЕ ОД 3
(ТРИ) ДАНА НЕПРЕКИДНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УНАЗАД ОД ДАНА ЈАВНОГ
ОТВАРАЊА ПОНУДА (НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014, 2015. И 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ ИСТЕ ИЛИ
СЛИЧНЕ РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД
НАЈМАЊЕ 20 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ: 1 КАМИОН НОСИВОСТИ ОД МИН. 5
ТОНА, 1 КОМБИНОВАНУ РАДНУ МАШИНУ ИЛИ 1 БАГЕР, 1 ГРАЂЕВИНСКУ ДИЗАЛИЦУ, 1
ВИБРО ЖАБУ И СКЕЛУ П=2000m2 (ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
НАЈМАЊЕ 25 РАДНИКА ОД КОЈИХ ЈЕ 5 ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ И
ТО:
А) 2 ДИПЛОМИРАНA ИНЖЕЊЕРА TEХНИЧКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 400
ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411 ИЛИ 412
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 430
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 450
Г) 1 ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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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, као и да му није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
подношења понуде.
Доказ:
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – попуњена, печатом оверена и
потписана.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2013. и 2014. обрачунске године
остварио укупан пословни приход у износу од најмање 30 милиона динара и да понуђач, односно
сваки члан групе понуђача, односно понуђач и подизвођач, немају дане неликвидности више од
три дана непрекидно за три године уназад од дана јавног отварања.
Доказ:
*Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013. и 2014. обрачунску годину.
Напомена: Претрагу о броју дана непрекидне неликвидности, тј. да нема више од три дана
непрекидне неликвидности три године уназад од дана јавног отварања извршиће наручилац на
дан отварања понуда на званичној страници Народне банке Србије и исти ће бити презентован на
јавном отварању понуда - Претраживање дужника у принудној наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2013. и 2014. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у 2013, 2014, 2015. и 2016. години
извео радове који су исти или слични радовима који су предмет јавне набавке у укупној вредности
од најмање 20 милиона динара без ПДВ.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем финансије вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да
испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец
и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку
достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са описом
изведених радова и финансијским вредностима у потврди/ама.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање: 1 КАМИОН НОСИВОСТИ ОД МИН. 5 ТОНА, 1 КОМБИНОВАНУ РАДНУ
МАШИНУ ИЛИ 1 БАГЕР, 1 ГРАЂЕВИНСКУ ДИЗАЛИЦУ, 1 ВИБРО ЖАБУ И СКЕЛУ П=2000m2.
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: Очитани подаци из саобраћајне дозволе важеће на дан отварања
понуда и копија Полисе осигурања.
У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о
лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их понуђач има на
располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: пописна листа (обележити маркером) или копије рачуна о куповини или
копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о пословно-техничкој сарадњи са
пописном листом.
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8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено
или одређено време) или ангажоване по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа
најмање 25 радника од којих је 5 дипломираних инжењера техничке струке и то:
А) 2 ДИПЛОМИРАНA ИНЖЕЊЕРА TEХНИЧКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 400 ИЛИ 401 ИЛИ
410 ИЛИ 411 ИЛИ 412
Б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 430
В) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 450
Г) 1 ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Доказ: за најмање 25 радника од којих је 5 дипломираних инжењере техничке струке поред
копије обрасца М осигурања, као доказ да су у радном односу (на одређено или неодређено
време) код понуђача или копије уговора којим се регулише рад ван радног односа, доставити и
копије важећих личних лиценци Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да су носиоци лиценци
платили чланарину за текућу годину и да им 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 доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из чл. 76. ЗЈН под
ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности који испуњава сваки члан групе понаособ.
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), 4) ЗЈН, као и
доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач, док додатни услов из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5 у погледу дана неликвидности
испуњавају понуђач и подизвођач свако понаособ.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, чија је понуда,
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 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), 2) и 4) ЗЈН. 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.
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Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног преглед вишкова и
мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем
Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. Надзорни орган није
овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени
материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму
уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са
том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писaне сагласности, Извођач ће са Наручиоцем закључити анекс овог уговора,
на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 115 ЗЈН.
У тренутку закључења Анекса, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла (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,копију картона депонованих потписа и попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење) за вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.
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 укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, 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 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла уговореног Анексом.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може реализовати банкарску гаранцију за
добро извршење посла на коју може унети износ у висини од 10% од укупне вредности радова без
ПДВ уговорених Анексом.
НЕПРЕДВИЂЕНИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 9.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није
већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са
чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а
пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење
непредвиђених радова са предмером и предрачуном непредвиђених радова са јединичним ценама,
оверен од стране надзорног органа.
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је
обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року из позива за
подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши
контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје
мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од
дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона
о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка. Надзорни орган није овлашћен да, без писане
сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се
уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова.
Члан 10.
Извођач може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности о томе обавесте
Наручиоца.
У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова, Извођач је обавезан
да достави понуду за непредвиђене радове у року из позива за подношење понуде, у складу са
конкурсном документацијом.
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Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету
која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду штете односно
поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.
Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање
својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.
Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе
завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.
Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење
сразмерно његовој кривици.Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у
извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 17.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу
са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај
то затражи.
У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне
њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о
свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у току
извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете,
трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 18.
Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу
безусловну, неопозиву и плативу на први позив обавезујућу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висни од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Уколико Извођач не изведе радове у роковима, на начин и под условима предвиђеним овим
уговором, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Члан 19.
Извођач је у обавези да на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, а у
тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу обавезујућу банкарску гаранцију у висни од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, што је услов за оверу окончане ситуације.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних
услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
Трајање банкарске гаранције мора бити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног
рока за изведене радове.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или непрописно
изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или
уговореном квалитету материјала.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта,
Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са наведеним обавезама из ст. 5. и 6. овог члана,
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача на терет средстава
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MAŠINSKI RADOVI
Red.
br.
A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opis radova

Jed.
mera

Količina

kom
kom
kom
kom
kom

4
1
1
7
2

kom

12

kom

27

kom

27

kom

27

kom

54

m
m
m
m
m
m

30,00
50,00
40,00
50,00
60,00
10,00

Cena po
jedinici
mere bez
PDV
(dinara)

Ukupna cena
bez PDV (4x5)
(dinara)

Radijatorsko grejanje
Nabavka, isporuka i ugradnja panelnih
radijatora od čeličnog lima sa antikorozivnom
zaštitom “Jugoterm” Merošina ili odgovarajući.
U montažu je uračunata kompletna ugradnja
radijatora, kao i nabavka i montaža ukrasnih
maski i nosača za radijatore.
Tip 22/900-1000
Tip 22/900-600
Tip 22/600-1000
Tip 22/600-800
Tip 22/600-600
Nabavka, isporuka i ugradnja cevastih
radijatora sa nosačima i ostalim elementima za
pričvršćivanje sledećih veličina:
CR-460x660
Nabavka, isporuka i ugradnja duploregulišućih
radijatorskih
ventila
(sa
mogućnošću
predregulacije)
NO15 – 1/2”
Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih
regulacionih spojnica (holender) u povratnom
vodu
NO15 – 1/2”
Nabavka, isporuka i ugradnja slavine za
punjenje i pražnjenje (mini) sa kapom i lancem
NO15 – 1/2”
Nabavka, isporuka i ugradnja priključka za
bakarne (Cu) cevi
NO15 – 1/2”
Navavka, isporuka i ugradnja bakarnih tvrdih
cevi za razvod tople vode. Sve prodore
horizontalne cevne mreže kroz zidove uviti
talasastim papirom, zatvoriti ih dvodelnim
rozetnama.
Cu 12 x 1
Cu 15 x 1
Cu 18 x 1
Cu 22 x 1
Cu 28 x 1,5
Cu 35 x 1,5
Bakarni fazonski komadi (lukovi, T-komadi, Skomadi, prelazi, spojnice...) i sav pomoćni
zaptivni materijal
Predviđa se iznos
Nabavka, isporuka i ugradnja mesinganog
prelaza čelik – bakar
35 – 5/4”

paušal
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