КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И ПРОЦЕНА СТАЊА КЉУЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
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ПРИРОДЕ “ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА”

ЈН бр. 1.2.2.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, 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. 29/2013 и бр. 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 03-4788 од 23.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 03-4788-1/18 од 23.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - набавка услуга израде пројекта Инвентаризација
и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских
карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе
“Лалиначка слатина”
ЈН бр. 1.2.2
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И ПРОЦЕНА СТАЊА КЉУЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
(ФЛОРЕ,ФАУНЕ,ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
СТАНИШТА) ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА СПОМЕНИКА
ПРИРОДЕ “ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА”

Одлука о покретању ЈН бр. 1.2.2.

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.

2.

Врста поступка јавне набавке
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.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.2. је набавкa услуга израде пројекта
Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских
карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка
слатина”
3.

4.

Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 07.12.2018. године до 1200 сати, непосредно или путем поште.
5.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде,
односно 07.12.2018. године у 1230 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града
Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
6.

7.

Особа за контакт:
дипл.
физичар

Славиша

Петровић,

тел.

018/520-790,

е-mail

cerjanska.pecina@direkcija.co.rs.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.2. је набавкa услуга израде пројекта
Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских
карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка
слатина”.
1.

Назив и ознакa из општег речника набавке
90712400-5 – Услуге управљања природним ресурсима или услуге планирања
стратегије очувања природних ресурса
2.

III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву објављеном дана 26.11.2018. године за подношење понуда у поступку
јавне набавке мале вредности услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта)
заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН бр.1.2.2.
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа групе
понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) 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;
д) 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 Спецификацијом добара наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) 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.
е) 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
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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.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније
дана 07.12.2018. године до 1200 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
07.12.2018. године у 1230 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 достављене понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која
не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из групе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други одговарајући
начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати, замењивати или
одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено достави Наручиоцу.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста
не сме бити перфорирана.
Пожељно је ставити меницу у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом траженом
документацијом.
3.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА ИЗВРШИ
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
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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 израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног
природног добра споменик природе “Лалиначка слатина” - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.2. или
„Допуна понуде за јавну набавку израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног
природног добра споменик природе “Лалиначка слатина” - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.2. или
„Опозив понуде за јавну набавку израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног
природног добра споменик природе “Лалиначка слатина” - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.2.2. или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку израде пројекта Инвентаризација и процена
стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта)
заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина” - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр.
1.2.2.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
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.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА потписују, печатом
оверавају понуђач и сви подизвођачи.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Извођач, односно изабрани понуђач, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење
посла и раскинути уговор.
Понуђач, oдносно Извођач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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 понуђаче из групе понуђача.
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Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
 понуђачу који у име групе потписује уговор,
 понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
 понуђачу који издаје рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање и

обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. У случају да се понуђачи
из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуњава, потписује и печатом оверава,
исти ће попунити, потписати и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев Изјаве групе понуђача.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА потписују, печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
извођењу радова 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 извођењу
радова неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ПРУЖАЊА УСЛУГА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун изабраног понуђача и то на следећи начин:
- 25% уговорене вредности на име бескаматног аванса
- остатак уговорене вредности у року не дужим од 15 дана од дана пријема рачуна.
8.2. Рок пружања услуга
Рок пружања услуга је годину дана од дана потписивања уговора.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понудe. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац је дужан да, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без обрачунатог пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на
предмет 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. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.
10. 1.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
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* 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност понуде, захтев за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке
(оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише Уговор о извођењу радова;
 понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
* 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року до тренутка закључења уговора. Уколико
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише
10% од вредности уговора без ПДВ.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
11. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
12.
ПОНУДА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20 ЗЈН
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.2.2.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
13.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ИКОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

ОТВАРАЊА

ПОНУДА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(чл. 93. ЗЈН). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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 одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
14.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи Уговор о извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да до тренутка закључења уговора достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење
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посла, 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), у висини од 15% од
укупне вредности уговора без ПДВ (уместо 10% из тачке 10. Упутства понуђачима како да сачини
понуду), 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.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ
од 15% од вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
15% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, с тим што понуђач мора да
испуњава и услов да поседује адекватну опрему чије су карактеристике наведене у
Пројектном задатку.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који изводе предметне радове, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске
дажбине.
16. 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 достављеној понуди, понудио краћи рок пружања
услуга.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок пружања
услуга, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
17.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације - попуњену, печатом оверену и потписану (Изјаву понуђача или
Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
18.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара на одређени рачун буџета Републике Србије, а у складу са упутством о уплати
таксе из чл. 156. ЗЈН.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протока рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.
21.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
и појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац је у обавези да
у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном облику и истовремено објави на
Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
-понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
-понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
-понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
-је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико
понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
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.
IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

чл. 76. ЗЈН

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

1.

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,
2.
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НИ ЗА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И ПРЕВАРЕ
ДА ПОНУЂАЧУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ
3.
НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
4. ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ
НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ
ДА ПОНУЂАЧ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ
5. ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА
ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
6. О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, И ДА ГАРАНТУЈЕ И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2015, 2016. И 2017. ГОДИНИ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
7. ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 1.800.000,00 ДИНАРА (НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРУЖИО УСЛУГЕ
8. КОЈЕ СУ ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ УСЛУГАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ 1.200.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ (НЕОПХОДАН
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, ОДНОСНО ДА
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ АДЕКВАТНО
9.
ОПРЕМЉЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ЕНТОМОЛОГИЈУ И ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ХЕМИЈУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, ОДНОСНО ДА
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА
10. НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОДГОВОРНЕ ЕКСПЕРТЕ ЗА ОБЛАСТИ ФЛОРЕ, ВЕГЕТАЦИЈЕ,
ЕНТОМОФАУНЕ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОГ КВАЛИТЕТА СТАНИШТА И СТРУЧЊАКА ЗА
ГИС АНАЛИЗЕ.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Испуњеност обавезних услова од бр. 1 до бр. 4 и бр. 6, као и додатних услова, за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
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Изјаве групе понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа групе
понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави попуњену
Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену Изјаву групе
понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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) до 4) ЗЈН, Извод из регистра агенције за
привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов
законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН,
Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених
услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о
извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
Напомена: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 4 и бр. 6. у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
У случају да понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има, обавезан услов бр. 5 из чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона, испуњавају понуђач и подизвођач/и преко кога/их ће извршити део набавке. Ако
је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог Закона, понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
У ситуацији подношења заједничке понуде , обавезан услов бр. 5. из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 7. и 8. испуњава
понуђач, док додатне услове бр. 9. и 10. понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 7 - 10. испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_______________________________________________
из
____________________, у поступку јавне набавке услуга израде пројекта Инвентаризација и
процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта)
заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
- 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;
- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
- да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је 2015, 2016. и
2017. године остварио укупан приход у износу од најмање 1.800.000 динара;
- да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходних пет
пословних година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у укупној вредности
од најмање 1.200.000 динара без ПДВ
- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
- да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке има на располагању адекватно опремљене лабораторију за
ентомологију и лабораторију за хемију животне средине;
- да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом односно да има у радном
односу на неодређено време одговорне експерте за области флоре, вегетације,
ентомофауне, физичко-хемијског квалитета станишта и стручњака за гис анализе.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и да
је понуду у поступку јавне набавке услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног
природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., поднео потпуно независно
и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2018. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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VI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________ из ____________________
и подизвођач/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних елемената
(флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног добра
споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., испуњавају посебно све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
oбјављивања/слања позива за доставу понуде;

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,

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
као и да заједно испуњавају додатне услове у погледу довољног техничког капацитета и
кадровског, прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку и то:
да располажу довољним техничким капацитетом, односно да за извршење предметне
јавне набавке имају на располагању адекватно опремљене лабораторију за ентомологију и
лабораторију за хемију животне средине.
да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке имају у радном односу на неодређено време одговорне експерте за
области флоре, вегетације, ентомофауне, физичко-хемијског квалитета станишта и стручњака за
ГИС анализе.
Понуђач __________________________________ из ____________________, испуњава
додатне услове у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета, прописане чл. 76.
Закона, и то:
у погледу неопходног финансијским капацитетом - да је 2015, 2016. и 2017. године
остварио укупан приход у износу од најмање 1.800.000 динара;
у погледу неопходног пословног капацитета - да је у претходних пет пословних година
од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки пружио услуге које
су исте или сличне предмету јавне набавке у укупној вредности од најмање 1.200.000 динара без
ПДВ.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке услуга израде пројекта Инвентаризација и
процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта)
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заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина” , ЈН број 1.2.2., поднели
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____.____. 2018. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
1.__________________________________ из ____________________
2.__________________________________ из ____________________
3.__________________________________ из ____________________
у поступку јавне набавке услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних
елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног
добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., испуњавају посебно све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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 није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објаве/слања позива за доставу понуде;

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;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да располажу неопходним финансијским и пословним капацитетом:
да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су 2015, 2016. и
2017. године остварио укупан приход у износу од најмање 1.800.000 динара;
да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у претходних пет
пословних година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
пружио услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у укупној вредности од најмање
1.200.000 динара без ПДВ;

да располажу довољним техничким капацитетом:
да располажу довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке имају на располагању
адекватно опремљене лабораторију за
ентомологију и лабораторију за хемију животне средине.
да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке имају у радном односу на неодређено време одговорне експерте за
области флоре, вегетације, ентомофауне, физичко-хемијског квалитета станишта и стручњака за
ГИС анализе.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке услуга израде Пројекта
Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских
карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН
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број 1.2.2., подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Дана ____.____. 2018. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да потпишу и печатом овере сва овлашћена лица
понуђача из групе понуђача.
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга израде пројекта Инвентаризација и
процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика
станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”,
одлука о покретању поступка бр. 03-4788 од 23.11.2018. године,
ЈН бр. 1.2.2.
Понуда бр. _________ од ____.____.2018. године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла
Седиште понуђача/ носиоца посла
Потписник уговора
Телефон и телефакс
Текући рачун понуђача/ носиоца посла
и назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
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% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

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

Укупна понуђена цена услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних
елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног
добра споменик природе “Лалиначка слатина”, наведених у техничкој спецификацији - пројектном
задатку:

4)

Укупна цена (без ПДВ-а)

___________ динара

Стопа ПДВ-а

___________ %

Износ ПДВ-а

___________ динара

Укупна цена (са ПДВ-ом)

___________ динара

Рок пружања услуге је годину дана од дана закључења уговора.

Дана ____.____. 2018. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Обаразац понуде.
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IX
МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 6. и чл. 112. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о
оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/16 – пречишћен
текст) и Уговора о финансирању реализације Програма заштите и развоја заштићеног природног
добра – Пројекта „Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне и физичко
хемијске карактеристике станишта) заштићеног подручја СП „Лалиначка слатина“ за 2018. годину
закљученог између Града Ниша (заведен под бр. 3436/2018-01 дана 11.09.2018. године) и ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша (заведен под бр. 03-3809 дана 21.09.2018. године), закључује
се између следећих уговорних страна:

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ул. 7. јулибр. 6
које заступа директор
Дипл.инж.грађ. Небоjша Ловић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
_______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
које заступа директор
____________________________
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора пружање услуга израде пројекта
Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских
карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка
слатина”
Пружалац услуге ће своју обавезу из претходног става овог члана, вршити у свему у складу
са понудом бр. ___________од_____._____.2018. године, која чини саставни део овог уговора.
Наручилац је доделио уговор изабраном понуђачу - Пружаоцу услуга по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, а на основу одлуке о покретању поступка бр. 03-4788 од
23.11.2018. године, ЈН бр. 1.2.2. и одлуке о додели уговора бр. 03- ________ од ___.___.2018.
године, у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама.
Члан 2.
Пружалац услуге ће услуге из чл. 1. овог уговора извести на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
___________________________________________________________________ из _____________
___________________________________________________________________ из _____________
___________________________________________________________________ из _____________
в) са подизвођачима:
- _________________________________________________________________ из
_______________, проценат укупне уговорене вредности услуга _____ % и део предмета
набавке који ће извршити преко
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подизвођача__________________________________________________________________
__
- _________________________________________________________________ из
_______________, проценат укупне уговорене вредности услуга _____ % и део предмета
набавке који ће извршити преко
подизвођача__________________________________________________________________
__
- _________________________________________________________________ из
_______________, проценат укупне уговорене вредности услуга _____ % и део предмета
набавке који ће извршити преко
подизвођача__________________________________________________________________
___
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Цена услуге из чл. 1. овог уговора износи ___________________ динара (и словима:
________________________________________________________), што са обрачунатим порезом
на додату вредност по стопи од __% који износи __________ динара, чини укупно
__________________ динара (и словима: ____________________________________________), а
на основу понуде Пружаоца услуге бр. __________ од __.__.2018. године.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши уплатом на текући
рачун Пружаоца услуге бр. _________________ код _____________ банке, и то на следећи начин:
 25% уговорене цене услуга у виду бескаматног аванса и
 остатак уговорене цене услуга у року од 15 дана од дана пријема рачуна.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши услуге прецизно назначене у
предмету овог уговора, а у свему према Закону о планирању и изградњи и другим важећим
прописима и стандардима.
Члан 5.
Сву техничку документацију, Пружалац услуге ће доставити Наручиоцу у 5 (пет) примерака
и 1 (један) у дигиталном облику.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора и потребне податке
достави Наручиоцу у року од годину дана од дана закључења уговора.
У осталим случајевима уговорени рок за завршетак посла може се продужити само
писаним споразумом обе уговорне стране.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
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Уколико се Пружалац услуга не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг
извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 8.
У случају да Пружалац услуге не достави документацију у предвиђеном року дужан је да
плати уговорену казну за сваки дан закашњења у висини од 1‰, с тим што износ овако одређене
казне не може прећи 5% од вредности уговорених услуга.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Власник техничке документације је Наручилац.
Члан 10.
Све што није предвиђено овим уговором регулисаће се у складу са Законом о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама и другим важећим прописима.
За случај спора насталог због неизвршења уговорених обавеза из овог уговора, надлежан
је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири), а Пружалац услуге 2 (два) примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ,
МП

ЗА НАРУЧИОЦА,
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, морају бити наведени сви подизвођачи
са уделом % од укупне вредности уговорених услуга.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, који је саставни део понуде,
опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно попунити, потписати и оверити
печатом модел уговора.
Делове Уговора означене * попуњава Наручилац.
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X

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

У складу са чл. 70. до 72. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“,
бр. 29/2013), техничке спецификације у овом поступку јавне набавке дају опис предметних
услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре,
фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног добра
споменик природе “Лалиначка слатина” и то на начин који је у складу са Законом,
техничким прописима и потребама наручиоца и односе се на област из које је предмет
јавне набавке.
Опис предмета јавне набавке
Пројекат ће бити реализован у оквиру две основне теме:
1. Инвентаризација приориетних врста, биљних заједница и станишта у оквиру
режима II степена заштите СП “Лалиначка слатина“
2. Процена квалитета животне средине на осносву физичко-хемијских параметара у
оквиру II степена заштите СП “Лалиначка слатина“
Место реализације Пројекта: Заштићено природно добро СП “Лалиначка слатина“
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:
Да се обезбеде информације о присуству и просторној дистрибуцији значајних
биљних и животињских врста, значајнихтипова вегетације и станишта СП
"Лалиначка слатина", у склопу II режима заштите;Да се обезбеде информације о
квалитету животне средине – воде и земљишта као конститутивних елемената
станишта СП "Лалиначка слатина", у склопу простора II режима заштите; Да се
креира листа станишта и карта вегетацијеСП "Лалиначка слатина", у склопу
простораII режима заштите; Да се изврши посторна анализа стања елемената
употребом GIS технологије.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И ПРОЦЕНА СТАЊА КЉУЧНИХ
ЕЛЕМЕНАТА
(ФЛОРЕ,ФАУНЕ,ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНИШТА)
ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЛАЛИНАЧКА
СЛАТИНА”

I

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Пројекaт Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне,
физичко-хемијских карактеристика станишта) на споменику природе “Лалиначка
слатина”
предвиђен
Годишњим
Програмом
управљања
СП“Лалиначка
слатина“(измене и допуне програма) за 2018. годину“
који као корисник података наручује и финансира ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
дефинисан је следећим документима:
Одлука о проглашењу Споменика природе “Лалиначка слатина” (Службени лист Града
Ниша бр. 17 од 06.03.2015.)
Планом управљања Споменика природе “Лалиначка слатина” 2016-2025.
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II Основни циљеви пројекта:
Да се обезбеде информације о присуству и просторној дистрибуцији значајних врста и
њиховој бројности на стаништима, као и квалитету животне средине (вода,
земљиште) на простору обухваћеном границама
II степена заштите објекта
Споменика природе “Лалиначка слатина”
Да се подаци (постојећи и нови) о значајним врстама, вегетацији, стаништима и физичкохемијским параметрима животне средине синхронизују, верификују, информатички
организују и централизују
Да се све доступне информације о стању биодиверзитета и квалитету животне средине
уграде у кључне активности усмерене ка активној заштити Споменика природе
“Лалиначка слатина”
III

Активности/теме предвиђене за прву годину истраживања:



Израда листе приоритетних врста, типова биљних заједница и станишта
Процена квалитета животне средине на основу физичко-хемијских
параметара
 Прикупљање и анализа података о угрожености, процена категорија
угрожености и формирање прелиминарних црвених листа врста
заступљених на подручју
 Приказивање геопросторних односа и веза између фактора угрожавања и
просторног распореда врста, заједница и типова станишта
 Израда финалних извештаја
IV ФОРМАТ ПОДАТАКА КОЈИ РЕАЛИЗАТОР ИСПОРУЧУЈЕ НАРУЧИОЦУ ПОСЛА
Подаци се испоручују у виду збирног извештаја који обухвата теме дефинисане
циљевима пројекта, праћеног адекватним датотекама у виду "Excel tabela", као и
адекватним текстовима, графичким прилозима и другим анализама у стандардизованом.
пдф формату.
Ради провере тачности, прецизности и потврде поузданости података, поред фајла са
основним подацима, извршилац посла испоручује још и: дигиталне фотографије, видео
записе и картографске подлоге.
Обим посла, начин реализације, финансије (динамика буџета) и интерни рокови се
договарају на релацији руководилац пројекта – руководилац (главни експерт)
истраживачког тима.
V
ДЕТАЉНИЈИ ПРЕДЛОГ АKТИВНОСТИ ПО ГРУПАМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ТОKОМ 2018.
1.1. Предлог мониторинга и наставак истраживања флоре "Лалиначке слатине"
Истраживање разноврсности флоре и одабир биљних врста интересантних са аспекта
мониторинга на подручју „Лалиначке слатине“ ће обухватити представнике који настањују,
станишта у зони најстрожијег режима заштите (II степен), али и друге потенцијално
значајне делове наведеног подручја. Првенствено ће бити разматрани представници
категорије крајње угрожених врста које се наводе у едицији Црвена књига флоре Србије 1
– ишчезли и крајње угрожени таксони. Поред наведене групе таксона, биће разматране и
друге групе биљака које су значајне са аспекта заштите.
Циљеви: Kреирање листе угроженијих таксона и одређивање категорија угрожености;
Евидентирање просторне позиције субпопулација врста које имају приоритет у заштити;
Одређивање бројности индивидуа најугроженијих представника флоре заштићеног
подручја, при чему ће посебна пажња бити поклоњена халофитама и врстама чија се
једина станишта у Србији налазе на простору Лалиначке слатине.
26/3

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

Методе: Примена стандардних метода узорковања и индентификације биљних врста.
Процена бројности угрожених таксона биће вршена методом "случајних квадраната".
Процена категорија угрожености ће бити у складу критеријумуима ИУЦН-а (регионални
оквир, верзија 3.1, 2001).
Динамика истраживања: Шест излазака на терен, распоређених у складу са
методологијом флористичких и популационих истраживања.
1.2. Предлог мониторинга и наставак истраживања вегетације "Лалиначке слатине
Циљеви: Израда синтаксономског прегледа; Опис основних типова вегетације и станишта
заступљених у зони најстрожијег режима резима заштите (ИИ степен) „Лалиначке
слатине“, али и у њеној непосредној околини; Kартирање вегетације наведеног простора
(ниво свеза или фитоценоза); Издвајање оригиналних и фрагилних типова
вегетације/фитоценоза са прегледом фактора угрожавања и предлогом неопходних мера
заштите; Евидентирање учешћа угрожених биљних таксона у вегетацијским јединицама
истраживаног подручја.
Методе: Примена стандарних фитоценолошких метода; Kартирање вегетације у складу
са "Приручником за типолошко истраживање и картирање вегетације".
Динамика: Планирана су 3 излазака на терен, распоређена током повољног дела сезоне
за истраживање вегетације.
1.3. Предлог мониторинга и наставак истраживања фауне инсеката на подручју
"Лалиначке слатине"
Истраживање диверзитета инсеката и успостављање првог мониторинга на подручју
„Лалиначке слатине“ ће обухватити најзначајније групе ентомофауне које су присутне, пре
свега на стаништима зоне са најстрожијим режимом заштите (ИИ степен), али и у другим
потенцијално значајним деловима заштићеног подручја. Првенствено ће бити разматрани
представници великих инсекатских редова (Цолеоптера, Диптера, Хyменоптера и
Лепидоптера) како адултних, тако и ларвених стадијума. Поред наведених редова
инсеката, биће разматрани представници других група који могу бити значајни за
истраживано подручје.
Циљеви: Основни циљ истраживања је открити значајне врсте на истраживаном подручју,
утврдити њихову релативну бројност и указати на просторни распоред њихових станишта.
Такође, регистроваћемо трофичке асоцијације које повезују биљке, хербиворне инсекте и
њихове природне непријатеље. Посебна пажња биће усмерена на станишта халофитских
биљних врсте које служе као домаћини хербиворним инсектима.
Методе: Материјал ће се узорковати ентомолошким мрежама, Малезовом клопком као и
ручним сакупљањем на терену. Обрада података ће се вршити у лабораторији за
ентомологију . На крају истраживања извештај ће бити приказан у табеларној форми, а
симболима ће бити истакнути значајни таксони инсеката који ће се даље пратити.
Динамика: Шест излазака на терен, распоређених током повољног дела сезоне за
истраживање ентомофауне.
2. Мониторинг физичко-хемијских параметара и стања животне средине на подручју
"Лалиначке слатине"
Циљеви: Основни циљ истраживања је да се изврши процена квалитета животне средине
на стаништима са заслањеним земљиштем, као и акватичним стаништима заштићеног
подручја "Лалиначка слатина". Процена физичко-хемијских параметара животне средине,
у дугорочном смислу, ће обухватити широк спектар станишта заступљених на читавом
заштићеном подручју. Истраживањима из области физичко-хемијске анализе земљишта и
површинских вода, током 2018. године, биће обухваћен простор који се односи на зону
најстрожијег режима заштите подручја (ИИ степен), као и поједина значајна станишта која
се налазе у њеној непосредној близини.
Програмом истраживања су предвиђене следеће активности:
1. узорковање површинске воде и земљишта слатине на 10 одабраних пунктова;
2. припрема узорака за анализу;
3. анализа параметара значајних за стање површинских вода слатине: Хлориди, Нитрати,
Нитрити, Амонијак, Сулфати, о-Фосфати, Укупни фосфати, Натријум, Kалијум, Kалцијум,
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Магнезијум, Потрошња KМнО4, пХ, Температура, Електропроводљивост, Тешки метали,
Алкалитет, Ацидитет, Укупна тврдоћа, Гвожђе и Манган;
4. анализа параметара значајних за стање земљишта слатине: Хлориди, Нитрати,
Сулфати, Лако приступачни фосфор, Натријум, Лако приступачни калијум, Органска
материја, пХ, Електропроводљивост, Приступачан садржај микроелемената и тешких
метала, Укупан садржај микроелемената и тешких метала;
Методе: Локалитети узорковања површинских вода и земљишта ће бити одређени на
основу близине, интензитета и учесталости фактора настанка слатине. Из доступних
података познато је да подземне воде са повећаним садржајем минералних соли избијају
из дубина подлоге на површину земљишта и врше заслањивање горњих хоризоната
земљишта, тако да ће се распоред мерних места дефинисати у складу са овим фактором
настанка слатине. Микролокације за узимање узорака биће одређене на самом терену, у
зависности од врсте земљишта, нагиба терена, режима вода, очекиваних загађујућих
материја и сл. Узорковање површинских вода слатине ће бити вршено према стандарном
поступку за површинске воде. Земљиште ће се узорковати у нарушеном стању,
агрохемијском сондом из површинског слоја до дубине од 20 цм. При сваком изласку на
терен прикупило би се укупно 10 узорака воде и земљишта. За време мониторинга стања
жвитоне средине "Лалиначке слатине" испитали би се физичко-хемијски параметри у
укупно 60 узорака воде и земљишта. Лабораторијска испитивања основних хемијских
својстава земљишта и вода "Лалиначке слатине" биће урађена у Лабораторији за хемију
животне средине.
Динамика: Шест излазака на терен који ће у складу са методологијом истраживања бити
распоређени током читаве сезоне.
3. Успостављање ГИС-а, просторни аспект специјског диверзитета и дистрибуција
угрожених представника биљних и животињских врста "Лалиначке слатине"
Циљеви: Формирање базе геопросторних података у ГИС-у олакшаће сагледавање
сакупљених информација и довешће до генерисања хипотеза, различитих алтернативних
гледишта и развијања начина за решавање проблема заштите специјског диверзитета и
станишта у границама ИИ степена заштите, заштићеног природног добра"Лалиначка
слатина".
Методе: припрема карата за истраживаче и стандардизација начина бележења локација.
Прикупљање узорака на терену и бележење њихових географских координата. Након
прикупљања података на терену приступиће се њиховом обједињавању и уношењу на
претходно дигитализовану карту, стварању ГИС базе и обради геопросторних података.
Такође, постоји могућност интеграције резултата различитих лабораториских анализа и
њиховог комбиниовања са осталим подацима унетим у ГИС систем. Након комплетирања
ГИС-а вршиће се тестиранње и избор најповољније методе геопросторне интерполације
за поменуте узорке.
Динамика: Планирано је прикупљање података током 1-2 теренска излазка током сезоне.
VI РОK ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKТА
Динамика: Рок за завршетак планираних активности и подношење финалног извештаја је
годину дана од датума потоисивања Уговора са изабраним извођачем
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XI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку услуга израде пројекта Инвентаризација и процена
стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта)
заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Дана ____.____. 2018. године

ПОНУЂАЧ
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
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 образац понуде.
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ХII

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 доделе уговора за јавну набавку мале
вредности услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре,
фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик
природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., одлука о покретању поступка бр. 03-4788 од
23.11.2018. године.
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: ____.____.2018. 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 Овлашћење представника понуђача.
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ХIII

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 840-0000000967743-12

За јавну набавку мале вредности услуга израде пројекта Инвентаризација и процена стања
кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног
природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, ЈН број 1.2.2., одлука о покретању
поступка 03-4788 од 23.11.2018. године, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде, можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр. _________ од ___.___.2018. године тј. на износ од ________________________ динара
и словима (_________________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице
у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
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