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Април, 2018. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 851 од
16.04.2018.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне
набавке број 852 од 16.04.2018.године, припремљена је
ИЗЕМНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку за јавну набавку радова РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛЕКТОРА
ЈН број 13-863/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне
набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, евентуалне додатне
услуге и сл.
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац Изјаве о обавези достављања менице
Образац изјаве о упису у регистар понуђача

Страна
3

4
5
8
13
13
29
34
42
43

Укупно 43 страна
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ
Адреса наручиоца: Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник, РС“, број 68/2015) и Правилником о обавезним
елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова, ЈН.бр. 13-863/2018 - РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛЕКТОРА
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана набавка
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт (лице или служба)
Додатне информације о наведеној набавци, могу се добити сваког радног дана у
времену од 07:00 до 15:00 часова, особа за контакт је је Душан Вукић на броју тел.фах
018/804-816 или меил адреси vodovod.aleksinac@gmail.com

8. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 13-863/2018 су радови и то Радови на реконструкцији
колектора , ознаке из општег речника набавки : 45000000
9. Партије
Набавка је обликована у целини
Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације
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II ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ
1. Врста и опис радова која су предмет набавке:
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛЕКТОРА

Опис радова: Поменути радови изводиће се у склопу чишћења дела градског
колектора и проширења постојећег испуста на колекторској шахти КШ3 у
Алексинцу, као и прераде постојећих прикључака примарних канализационих
водова, у улицама Устаничкој и Војске Југославије, на колектор.
Наручиоц не преузима обавезу наручивања свих предметних радова и
количина, већ ће исти бити у складу са својим потребама.
Понуђач
преузима
обавезу
комплетне
заштите
градилишта,
ограђивањем, заштитом, као и употребу адекватне сигнализације у случају да
се радови изводе на саобраћајницама. Сва штета која се евентуално буде
јавила, за пролазнике, возила, подземне и надземне инсталације током
извођења радова, и узрокована је непажњом или нестручним радом извођача
радова тј. Понуђача, падају на терет истог. Понуђач је у обавези да на
неопходним местима обезбеди пролаз за пешаке изнад ископаног рова на
адекватан начин по налогу Надзорног органа.
Прилог: Изјава о прихватању штете под личном кривичном и материјалном
одговорношћу.
Понуђач је обавезан да обезбеди Одговорног извођача радова са
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије за ову врсту радова.
Понуђач је дужан да обавести Наручиоца када радови пређу 90% средстава
предвиђених за предметне радове.
Наручилац ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац задржава право
једностраног раскида уговора уколико се понуђач не буде придржавао
уговорене динамике изградње која прати извођење радова а коју је ЈКП
"Водовод и канализација" Алексинац преузео од Инвеститора.
Рок извршења уговорене обавезе: 12 месеци од дана закључеља уговора
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Поз.

Опис позиције

1

Сечење асфалта и бетона на траси извођења радова,
дебљине до 20cm, са уклањањем истог. Уклоњени материјал
(асфалт и бетон) утоварити и одвести на депонију одређену
од стране инвеститора на транспортну даљину до 10km у
једном правцу. Обрачун по m2 демонтираног материјала.

2

3

4

5

6

7

Јединица
мере

Количина

m2

70,00

m3
m3

140,00
70,00

m2

70,00

m3
m3

36,00
24,00

m3

40,00

m3

5,00

m3

220,00

Ископ рова, оквирне ширине 100-150cm (према налогу
Надзорног органа) и потребне дубине (200-300cm) са
монтажом разупирача где је потребно, за полагање
канализационих цеви и израду испуста на КШ3. Позиција
обухвата планирање дна рова, рад у мокрим условима и
евентуално црпљење воде, ограђивање и обезбеђење
градилишта уз потребна средста саобраћајне сигнализације.
Обрачун по m3 ископаног материјала у самониклом стању.
- машински ископ
- ручни ископ
Ручно планирање дна рова са тачношћу до на 2cm, према
предвиђеном паду одређеном од стране Надзорног органа.
Обрачун по m2 испланиране површине.
Ископ јама за израду шахти. Позиција обухвата планирање
дна јама, рад у мокрим условима и евентуално црпљење
воде, ограђивање и обезбеђење градилишта уз потребна
средста саобраћајне сигнализације. Обрачун по m3 ископаног
материјала у самониклом стању.
- машински ископ
- ручни ископ
Набавка, транспорт и убацивање песка у ров са
формирањем постељице за постављање канализационе
цеви са подбијањем око и изнад цеви по монтажи цевовода.
Подбијање песка око цеви извршити пажљиво, тако да не
дође до оштећења цеви. Дебљина песка је по 10cm испод и
изнад цеви. Слој песка испод цеви фино изравнати према
предвиђеном паду нивелете цеви. Обрачун по m3 у ров
уграђеног песка.
Набавка, транспорт и уградња филтарског слоја шљунка,
дебљине 15cm испод доње плоче шахте. Обрачун по m3
уграђеног шљунка.
Набавка, транспорт и убацивање шљунка у ров и јаме. По
извршеној монтажи цеви, шахти и излива, демонтажи
разупирача и подграде као и извршеног убацивања песка у
ров до висине 10cm изнад темена цеви, приступити
затрпавању преосталог дела рова и јама шљунком. Шљунак
насипати у слојевима од 30cm са набијањем, придржавајући
се строго упутстава произвођача цеви ради заштите од
оштећења истих, до коте терена. Обрачун по m3 уграђеног
шљунка.
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Утовар и одвоз материјала из ископа на депонију одређену
од стране инвеститора на транспортну даљину до 10km у
једном правцу. По истовару земље на депонију извршити
њено грубо планирање, а што је такође урачунато у цену
одвоза. Обрачун по m3 ископаног материјала у самониклом
стању.
Набавка, транспорт и уградња бетона MB 20 на траси
положеног канализационог вода, у дебљини 10cm до 15cm,
са припремом места бетонирања, према налогу Надзорног
органа. Обрачун по m3 уграђеног бетона.
Набавка, транспорт и уградња АB 11 асфалта на бетонираној
подлози, у дебљини 4cm, на траси радова. Позиција
обухвата све припремне радове и битуменски премаз.
Позиција се изводи према налогу Надзорног органа. Обрачун
по m3 уграђеног асфалта.
Набавка, транспорт и уградња бетона MB 30-V2, M100, за
израду АБ плоче шахта, доње и горње, дебљине d=20cm.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
Набавка, транспорт и уградња арматуре MA 500/600, мрежа
Q-524, за израду АБ плоче, доње и горње, шахта. Обрачун по
kg арматуре.
Набавка ребрастих двослојних канализационих цеви од PP,
PE или PVC-а. Цеви да су израђене у складу са SRPSEN13476. Тражени пречници цеви су унутрашнји (ID). Цеви
да су дужине 6m и класе чврстоће SN4. Обрачун по m цеви.
- коруговане цеви DN Ø300mm
- коруговане цеви DN Ø400mm
- коруговане цеви DN Ø500mm
- коруговане цеви DN Ø600mm
Мотажа цеви у рову. Обрачун по m.
- коруговане цеви DN Ø300mm
- коруговане цеви DN Ø400mm
- коруговане цеви DN Ø500mm
- коруговане цеви DN Ø600mm
Израда канализационе шахте од армирано бетонских
елемената са конусним завршетком. Позиција обухвата и
монтажу пењалица на растојању 40cm. Обрачун по m дубине
шахте.
Набавка бетонских елемената за израду шахти. Обрачун по
комаду елемента.
- бетонски елемент Ø1000/1000mm
- бетонски елемент Ø1000/500mm
- бетонски елемент Ø1000/250mm
- бетонски конус Ø1000/600/600mm
Набавка ливених GGG40 поклопаца са рамом и шарком,
пречника Ø600mm и носивости до 400kN (40t). Обрачун по
комаду поклопца.

m3

270,00

m3

12,00

m3

4,00

m3

10,00

kg

400,00

m
m
m
m

48,00
24,00
6,00
6,00

m
m
m
m

48,00
24,00
6,00
6,00

m

15,00

ком.
ком.
ком.
ком.

6,00
6,00
12,00
5,00

ком.

5,00
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18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28

Уградња ливених GGG40 поклопаца са рамом и шарком,
пречника Ø600mm и носивости до 400kN (40t). Монтажа
обухвата и израду горње армирано бетонске плоче шахте,
d=20cm,са потребном оплатом, а у свему према прописима
за бетон и армирани бетон. Обрачун по комаду поклопца.
Чишћење постојећих шахти (КШ3 и КШ4, према потреби) од
наталоженог материјала, са утоваром и одвозом на депонију
удаљености до 10km. Шахте су дубине до 3,50m, са кинетама
дубине око 70cm. У цену урачунати и евентуално рушење
горње плоче шахта. Обрачун по комаду очишћеног шахта.
Штемовање зида и кинете, у постојећој шахти КШ3, за
потребе проширења постојећег излива, а према налогу
Надзорног органа. Отвор будућег излива проширити на
80cm×80cm, са доњом страном на дну шахте. У цену
урачунати утовар и одвоз шута на депонију удаљености до
10km. Обрачун паушално.
Израда излива, од бетона MB30, на шахти КШ3 са мерним
профилом, опсега мерења око 600l/s максимално (израђеним
на лицу места или префабрикованим). Обрачун паушално.
Израда каменог набачаја ролирањем - ручним слагањем
камена d=30-50cm у ров d=50cm, дужине 5.5m, ширине 2m,
за осигурање на изливу у реку, према детаљу из пројекта.
Обрачун по m3 каменог набачаја.
Набавка, транспорт и уградња ултразвучног мерача протока,
са ултразвучном сондом и напојно показном јединицом са
соларним панелом и пратећеом опремом за напајање,
напојно-показном јединицом са дисплејем и другом пратећом
опремом за монтажу и каблирање до потпуне
функционалности уређаја. Мерач треба да показује тренутну
вредност протока у јединици литар у секунди, као и вредност
кумулативног протока у метре кубне са 10 децимала.
Уградња треба да се врши строго према упутствима
произвођача за уградњу или се поверава добављачу. По
завршеној уградњи и пуштању мерача протока у рад,
потребно је извршити испитивање мерне опреме од стране
овлашћене установе са доставом овереног извештеја о
истом. Извођач радова треба доставити сву документацију
мерача протока за употребу, одржавање (шеме везе,
упутства, Q-H криве канала и сл.) Обрачун по комаду
уграђеног и пуштеног у рад протокомера.
Набавка, допрема и монтажа табласте уставе од црног лима
и челичне конструкције, офарбане основном и покривном
бојом. У цену урачунат сав потребан рад и материјал.
Обрачун по комаду уграђене уставе.
- табласта устава 800×800mm
- табласта устава 1000×1000mm
Режијски час ровокопача (комбинир машине) за
непредвиђене радове. Обрачун по радном часу.
Ангажовање физичког радника за непредвиђене радове.
Обрачун по радном часу.
Хидрауличко испитивање новоизграђеног канализационог
вода. Обрачун по m.
Геодетско снимање новоизграђене канализационе мреже.
Обрачун по m.

ком.

5,00

ком.

2,00

паушално

1,00

паушално

1,00

m3

6,00

ком.

1,00

ком.
ком.

1,00
1,00

h

15,00

h

30,00

m

80,00

m

80,00
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) /
4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), Дозвола није потребна за конкретну
набавку
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
(чл. 75. ст. 2. Закона)

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:
2.1.Довољан кадровски капацитет:
Понуђач до дана подношења понуде мора да испуњава Кадровски
капацитет и то:
- да понуђач до дана подношења понуда има у радном односу на неодређено
време или други Законом дозвољен начин (одређено, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима или други Законом дозвољен начин )
најмање 5 радника;
- да има ангажованог и Дипломираног грађевинског инжењера, по било ком
основу, као одговорног извођача радова и исти треба да поседује личну
лиценцу бр 413 или 414 и у прилогу документације потребно је доставити
фотокопију лиценце са доказом важења.
Докази: понуђач наопходан кадровски капацитет доказује попуњавањем
Образаца 7 и 8, који су саставни део конкурсне документације, уз које
доставља Фотокопије Уговора о раду или МА образацили других законом
дозвољених Уговора о радном ангажовању и фотокопију важеће лиценце 413
или 414 са доказом Потврдом о важењу исте.
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2.2. Техничка оспособљеност (механизациај) понуђача- да понуђач мора
бити технички опремљен за извођење свих радова описаних у спецификацији
конкурсне
документације и да у свом власништву поседује следећу
механизацију:
Назив/опис

Радне карактеристике

Тражени
бр. (ком)

Комбинована машина
Дубина копања до 4,5 м, ширина
(ровокопач+утоваривач)
копања 0,30-0,60 м, утоварна корпа
Напомена: Машина треба са запремином утовара од 1-1,3 м3 и
бити точкаш а не
висином дизања до 3 м.
гусеничар.
1
Кружни багер за ископ
Дубина копања до 3 м, ширина
Напомена: Машина може
копања од 1,0 м. Тежина машине
бити точкаш или
већа од 14 тона.
гусеничар.
1
Камион кипер
Носивост од 9 до 14 тона.
2
Секачица за сечење
асфалта и бетона
1
Докази: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица,
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) о техничкој
опремљености са доказом о власниству наведене механизције - за машине
које подлежу регистарцији потребно је доставити фотокопије важећих
саобраћајних дозвола машина као и фотокопије саобраћајних дозвола за
возила на име фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од стране власника
и Понуђача валидан за 2018.годину
Понђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на терену и
провере испуњености техничке опремљености.
2.3.Неопходан пословни капацитет:
Понуђач је дужан да достави Референцу за за изведене радове на изградњи
или реконструкцији уличне канализације или колектора у 2016/2017. години на
износ од најмање 1. 500.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ: Фотокопија Уговора о извођењу радова и фотокопија окончане
ситуације на износ од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а или
фотокопије рачуна на износ од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а
2.4.Понуђач је дужан да достави Изјаву о прихватању штете под личном
кривичном и материјалном одговорношћу
Доказ: Изјава понуђача о прихватању штете под личном кривичном и
материјалном одговорношћу потписана и оверена која је саставни део
конкурсне документације (образац 9)
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
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3)
4)

5)
6)

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
/
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: није потребна дозвола
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац Изјаве
(Образац изјаве, саставни је део конкурсне документације). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке одређене
чланом 76. Закона о јавним набавкама, односно тачке 1.2, које је Наручилац овом
конкурсном документацијом тражио Понуђач доказује достављањем тражених доказа .
Докази могу бити достављени у неовереним копијама.
Понуђач је дужан да за додатне услове достави следеће доказе :

2.1.Довољан кадровски капацитет
Докази: Фотокопије уговора о раду или МА обрасца за наведене раднике
2.2. Техничка оспособљеност ( механизациај) понуђача- Докази: Изјава
понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу) о техничкој опремљености са
доказом о власниству наведене механизције - за машине које подлежу
регистарцији потребно је доставити фотокопије важећих саобраћајних
дозвола машина као и фотокопије саобраћајних дозвола за возила на име
фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од стране власника и Понуђача
валидан за 2018.годину
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Понђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на терену и
провере испуњености техничке опремљености.
2.3.Неопходан пословни капацитет:
Доказ: Фотокопија Уговора о извођењу радова и фотокопија окончане
ситуације на износ од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а или
фотокопије рачуна на износ од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а
2.4.
Доказ: Изјава понуђача о прихватању штете под личном кривичном и
материјалном одговорношћу потписана и оверена која је саставни део
конкурсне документације (образац 8)
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од
Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да
приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4)
Закона, АЛИ су у обавези да уз понуду доставе потписан и оверен Образац изјаве,
којим потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре,
наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду неоверених копија, а
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни и то у виду Изјаве која се
прилаже уз понуду.
Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе. Ако Понуђач има седиште у другој држави,
Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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
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Одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације
где се могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд,
Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса
Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1 тачка 5 доставља за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док тражене додатне
услове испуњавају заједно.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1)
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2)
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
5) Образац изјаве о поштовању важећих законских прописа ( Образац 5)
6) Образац изјаве о испуњености техничких услова (Образац 6)
7) Списак запослених, школска спрема и квалификација радника (Образац 7)
8) Кључно техничко особље Понуђача (Образац 8)
9) Образац изјаве Понуђача о прихватању штете (Образац 9)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова
Радови на реконструкцији колектора, ЈН број 13-863/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и ПОНУЂЕНА ЦЕНА радова,
Радови на реконструкцији колектора, ЈН број 13-863/2018

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Радови на реконструкцији колектора, ЈН број 13-863/2018
Поз.

Опис позиције

1

Сечење асфалта и бетона на траси
извођења радова, дебљине до 20cm, са
уклањањем истог. Уклоњени материјал
(асфалт и бетон) утоварити и одвести на
депонију одређену од стране инвеститора на
транспортну даљину до 10km у једном
2
правцу. Обрачун по m демонтираног
материјала.
Ископ рова, оквирне ширине 100-150cm
(према налогу Надзорног органа) и потребне
дубине (200-300cm) са монтажом разупирача
где је потребно, за полагање канализационих
цеви и израду испуста на КШ3. Позиција
обухвата планирање дна рова, рад у мокрим
условима и евентуално црпљење воде,
ограђивање и обезбеђење градилишта уз
потребна средста саобраћајне
3
сигнализације. Обрачун по m ископаног
материјала у самониклом стању.
- машински ископ
- ручни ископ
Ручно планирање дна рова са тачношћу до
на 2cm, према предвиђеном паду одређеном
2
од стране Надзорног органа. Обрачун по m
испланиране површине.
Ископ јама за израду шахти. Позиција
обухвата планирање дна јама, рад у мокрим
условима и евентуално црпљење воде,
ограђивање и обезбеђење градилишта уз
потребна средста саобраћајне
3
сигнализације. Обрачун по m ископаног
материјала у самониклом стању.
- машински ископ
- ручни ископ
Набавка, транспорт и убацивање песка у ров
са формирањем постељице за постављање
канализационе цеви са подбијањем око и
изнад цеви по монтажи цевовода. Подбијање
песка око цеви извршити пажљиво, тако да
не дође до оштећења цеви. Дебљина песка
је по 10cm испод и изнад цеви. Слој песка
испод цеви фино изравнати према
предвиђеном паду нивелете цеви. Обрачун
3
по m у ров уграђеног песка.

2

3

4

5

6

Набавка, транспорт и уградња филтарског
слоја шљунка, дебљине 15cm испод доње
3
плоче шахте. Обрачун по m уграђеног
шљунка.

Јединица
мере

Количина

2

70,00

m
3
m

3

140,00
70,00

2

70,00

m
3
m

3

36,00
24,00

m

3

40,00

m

3

5,00

m

m

Јединична цена
без ПДВ-а
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7

8

9

10

11

12

13

Набавка, транспорт и убацивање шљунка у
ров и јаме. По извршеној монтажи цеви,
шахти и излива, демонтажи разупирача и
подграде као и извршеног убацивања песка у
ров до висине 10cm изнад темена цеви,
приступити затрпавању преосталог дела
рова и јама шљунком. Шљунак насипати у
слојевима од 30cm са набијањем,
придржавајући се строго упутстава
произвођача цеви ради заштите од
оштећења истих, до коте терена. Обрачун по
3
m уграђеног шљунка.
Утовар и одвоз материјала из ископа на
депонију одређену од стране инвеститора на
транспортну даљину до 10km у једном
правцу. По истовару земље на депонију
извршити њено грубо планирање, а што је
такође урачунато у цену одвоза. Обрачун по
3
m ископаног материјала у самониклом
стању.
Набавка, транспорт и уградња бетона MB 20
на траси положеног канализационог вода, у
дебљини 10cm до 15cm, са припремом места
бетонирања, према налогу Надзорног
3
органа. Обрачун по m уграђеног бетона.

m

3

220,00

m

3

270,00

m

3

12,00

m

3

4,00

m

3

10,00

kg

400,00

m

48,00

m

24,00

m
m

6,00
6,00

- коруговане цеви DN Ø300mm

m

48,00

- коруговане цеви DN Ø400mm

m

24,00

- коруговане цеви DN Ø500mm

m

6,00

- коруговане цеви DN Ø600mm

m

6,00

Набавка, транспорт и уградња АB 11
асфалта на бетонираној подлози, у дебљини
4cm, на траси радова. Позиција обухвата све
припремне радове и битуменски премаз.
Позиција се изводи према налогу Надзорног
3
органа. Обрачун по m уграђеног асфалта.
Набавка, транспорт и уградња бетона MB 30V2, M100, за израду АБ плоче шахта, доње и
3
горње, дебљине d=20cm. Обрачун по m
уграђеног бетона.
Набавка, транспорт и уградња арматуре MA
500/600, мрежа Q-524, за израду АБ плоче,
доње и горње, шахта. Обрачун по kg
арматуре.
Набавка ребрастих двослојних
канализационих цеви од PP, PE или PVC-а.
Цеви да су израђене у складу са SRPSEN13476. Тражени пречници цеви су
унутрашнји (ID). Цеви да су дужине 6m и
класе чврстоће SN4. Обрачун по m цеви.
- коруговане цеви DN Ø300mm
- коруговане цеви DN Ø400mm
- коруговане цеви DN Ø500mm

14

- коруговане цеви DN Ø600mm
Мотажа цеви у рову. Обрачун по m.

Измена Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 13-863/2018

19/43

15

16

17

18

19

20

21

22

Израда канализационе шахте од армирано
бетонских елемената са конусним
завршетком. Позиција обухвата и монтажу
пењалица на растојању 40cm. Обрачун по m
дубине шахте.
Набавка бетонских елемената за израду
шахти. Обрачун по комаду елемента.
- бетонски елемент Ø1000/1000mm

m

15,00

ком.

6,00

- бетонски елемент Ø1000/500mm

ком.

6,00

- бетонски елемент Ø1000/250mm

ком.

12,00

- бетонски конус Ø1000/600/600mm

ком.

5,00

ком.

5,00

ком.

5,00

ком.

2,00

паушално

1,00

паушално

1,00

Набавка ливених GGG40 поклопаца са
рамом и шарком, пречника Ø600mm и
носивости до 400kN (40t). Обрачун по комаду
поклопца.
Уградња ливених GGG40 поклопаца са
рамом и шарком, пречника Ø600mm и
носивости до 400kN (40t). Монтажа обухвата
и израду горње армирано бетонске плоче
шахте, d=20cm,са потребном оплатом, а у
свему према прописима за бетон и армирани
бетон. Обрачун по комаду поклопца.
Чишћење постојећих шахти (КШ3 и КШ4,
према потреби) од наталоженог материјала,
са утоваром и одвозом на депонију
удаљености до 10km. Шахте су дубине до
3,50m, са кинетама дубине око 70cm. У цену
урачунати и евентуално рушење горње
плоче шахта. Обрачун по комаду очишћеног
шахта.
Штемовање зида и кинете, у постојећој
шахти КШ3, за потребе проширења
постојећег излива, а према налогу Надзорног
органа. Отвор будућег излива проширити на
80cm×80cm, са доњом страном на дну
шахте. У цену урачунати утовар и одвоз шута
на депонију удаљености до 10km. Обрачун
паушално.
Израда излива, од бетона MB30, на шахти
КШ3 са мерним профилом, опсега мерења
око 600l/s максимално (израђеним на лицу
места или префабрикованим). Обрачун
паушално.
Израда каменог набачаја ролирањем ручним слагањем камена d=30-50cm у ров
d=50cm, дужине 5.5m, ширине 2m, за
осигурање на изливу у реку, према детаљу
3
из пројекта. Обрачун по m каменог набачаја.

m

3

6,00
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23

Набавка, транспорт и уградња ултразвучног
мерача протока, са ултразвучном сондом и
напојно показном јединицом са соларним
панелом и пратећеом опремом за напајање,
напојно-показном јединицом са дисплејем и
другом пратећом опремом за монтажу и
каблирање до потпуне функционалности
уређаја. Мерач треба да показује тренутну
вредност протока у јединици литар у
секунди, као и вредност кумулативног
протока у метре кубне са 10 децимала.
Уградња треба да се врши строго према
упутствима произвођача за уградњу или се
поверава добављачу. По завршеној уградњи
и пуштању мерача протока у рад, потребно је
извршити испитивање мерне опреме од
стране овлашћене установе са доставом
овереног извештеја о истом. Извођач
радова треба доставити сву документацију
мерача протока за употребу, одржавање
(шеме везе, упутства, Q-H криве канала и
сл.) Обрачун по комаду уграђеног и пуштеног
у рад протокомера.
ком.

1,00

24

Набавка, допрема и монтажа табласте
уставе од црног лима и челичне
конструкције, офарбане основном и
покривном бојом. У цену урачунат сав
потребан рад и материјал. Обрачун по
комаду уграђене уставе.
- табласта устава 800×800mm

ком.

1,00

- табласта устава 1000×1000mm

ком.

1,00

h

15,00

h

30,00

m

80,00

m
Укупна цена без ПДВ-а

80,00

25

26

27
28

Режијски час ровокопача (комбинир машине)
за непредвиђене радове. Обрачун по радном
часу.
Ангажовање физичког радника за
непредвиђене радове. Обрачун по радном
часу.
Хидрауличко испитивање новоизграђеног
канализационог вода. Обрачун по m.
Геодетско снимање новоизграђене
канализационе мреже. Обрачун по m.

ПДВ 20%
Укупна цена са ПДВ-ом

М.П.

Понуђач
__________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, 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.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отворенм поступку јавне набавке за набавку радова и то Радови на
реконструкцији колектора ЈН.бр. 13-863/2018, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС број 68/2015), наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да
при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 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
ИЗЈАВА
Понуђач
___________________________________________у
отвореном
поступку јавне набавке радова, Радови на реконструкцији колектора
ЈН.бр. 13-863/2018, изјављујем под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да сам при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
У _______________ дана _________ 2018. године.

Овлашћено лице
__________________________

М.П.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
За потребе реализације јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке и то
набавке радова – Радови на реконструкцији колектора ЈН.бр. 13-863/2018,
за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац, под кривичном и материјалном
одговорношћу даје следећу
Изјаву
Понуђач
___________________________________________________располаже

следећом механизацијом у свом власништву и то :
Р.
б.
1.

Назив/опис

Радне карактеристике

Комбинована машина
(ровокопач+утоваривач)
Напомена: Машина треба
бити точкаш а не гусеничар.

Дубина копања до 4,5 м,
ширина копања 0,30-0,60
м, утоварна корпа са
запремином утовара од 11,3 м3 и висином дизања
до 3 м.

2.

Кружни багер за ископ
Напомена: Машина може
бити точкаш или гусеничар.

3.

Камион кипер

4.

Секачица за сечење асфалта
и бетона

Дубина копања до 3 м,
ширина копања од 1,0 м.
Тежина машине већа од
14 тона.
Носивост од 9 до 14 тона.

Тражени
бр.(ком)

Назив тип
машине/возила
(Попуњава понуђач)

1

1
2
1

Специфициране машине налазе се на локацији: _________________________________
___________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Понуђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на терену и
провре испуњености техничке опремљености.
НАПОМЕНА: Уз Изјаву достављам фотокопије важећих саобраћајних дозвола машина
које подлежу регистарцији и фотокопије важећих саобраћајних дозвола за возила на
име фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од стране власника и Понуђача
валидан за 2018.годину
У ____________________,
М.П.
Потпис овлашћеног лица
дана:______________ године

_______________________
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(ОБРАЗАЦ 7)

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ, ШКОЛСКА СПРЕМА И
КВАЛИФИКАЦИЈА РАДНИКА
За јавну набавку у отвореном поступку
Радови на реконструкцији колектора
Р.бр. Име и презиме

Школска спрема

Назив радног
места

У _______________ дана _________ 2018. године.

Потпис понуђача
__________________________
М.П.
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(ОБРАЗАЦ 8)
КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПОНУЂАЧА
Одговорни извођач радова
За јавну набавку у отвореном поступку
Радови на реконструкцији колектора

Р.бр

Име и презиме

Лиценца број

Улога

У _______________ дана _________ 2018. године.

Потпис понуђача
__________________________

М.П.
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(ОБРАЗАЦ 9)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ШТЕТЕ
За потребе реализације јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке и то
набавке радова – Радови на реконструкцији колектора ЈН.бр. 13-863/2018,
за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац, под кривичном и
материјалном одговорношћу даје следећу

Изјаву
Понуђач
___________________________________________________
преузимам обавезу комплетне заштите градилишта, ограђивањем,
заштитом и враћањем у првобитно стање након ископа, као и употребу
адекватне сигнализације у случају да се радови изводе на саобраћајницама.
Сву штету која се евентуално буде јавила, за пролазнике, возила,
подземне и надземне инсталације током извођења радова, и узоркована је
непажњом или нестручним мојим радом пада на мој терет, и обавезујем се да
исту надокнадим.
Обавезујем се да неопходним местима обезбедим пролаз за пешаке
изнад ископаног рова на адекватан начин.

У ____________________,
дана:______________ године

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и
Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Наручилац)
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa бр.35, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Извођач радова)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун
_____________________
Контакт телефон _______________________
Са подизвођачем:
___________________________________ ,
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун
_____________________
Контакт телефон _______________________
Са учесником у заједничкој понуди:
___________________________________ ,
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун
_____________________
Контакт телефон ______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
РАДОВА
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОЛЕКТОРА
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац радова је на основу Закона о јавним набавама спровео отворени
поступак јавне набавке, број ЈН 13-863/2018, на основу позива за подношење понуда
објављеног 17.01.2018.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.

Измена Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 13-863/2018

29/43

4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем
тексту Извођач радова).
ПРEДMET УГOВOРA
Члaн 1.
Прeдмeт oвoг Угoвoрa je извoђeњe Радови на реконструкцији колектора прeмa
пoтрeбaмa JKП "Вoдoвoд и kaнaлизaциja" Aлekсинaц. Kвaлитeт, koличинa и jeдиничнa
цeнa извoђeњa рaдoвa нaвeдeнa je у спeцифиkaциjи koja je сaстaвни дeo oвoг
Угoвoрa, према понуди Извођача радова број_________од ___________године.
Наручиоц не преузима обавезу наручивања свих предметних радова и количина, већ
ће исти бити у складу са својим потребама.
Члaн 2.
Врeднoст рaдoвa из чл. 1 oвoг Угoвoрa изнoси _____________динaрa бeз oбрaчунaтoг
ПДВ-a , oднoснo _______________динaрa сa oбрaчунaтим ПДВ-oм.
( словима: _________________________________________)
Члaн 3.
Цeнe зa извoђeњe рaдoвa вaжe пo услoвимa из пoнудe.
II.

OБAВEЗE ПЛAЋAЊA И ПЛAЋAЊE ИЗВРШEНИХ РAДOВA

Члaн 4.
Плaћaњe рaдoвa oбaвићe сe пo испoстaвљaњу обрачунске ситуације за изведене
радове, koje ћe сe пo oвeри oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa тj. oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa
испрeд JKП "Вoдoвoд и kaнaлизaциja" Aлekсинaц, Нaручилaц плaтити у рokу до 45
дaнa пo испoстaвљeнoj ситуaциjи.
Исплaтa ћe сe извршити прeko жирo рaчунa Извoђaчa рaдoвa
бр._________________koд ____________________бaнke.
Члaн 5.
Извршeни рaдoви oбрaчунaвaћe сe прeмa ствaрнo извршeним koличинaмa
рeгистрoвaним у грaђeвинсkoj kњизи Нaручиoцa рaдoвa.
Нaручилaц ниje у oбaвeзи дa извeдe цeлokупни oбим рaдoвa у oднoсу нa koличину
дaту у спeцифиkaциjи вeћ прeмa пoтрeби зa kojу сaм прoцeни.
Члaн 6.
Koнaчaн oбрaчун извeдeних рaдoвa извршићe сe у рokу oд 5 дaнa oд дaнa зaвршeтka
рaдoвa за свако градилиште понаособ.
Дaн зaвршeтka рaдoвa koнстaтoвaћe Нaдзoрни oргaн тj. oдгoвoрни руkoвoдилaц
рaдoвa Нaручиoцa у грaђeвинсkoм днeвниkу.
III. РOKOВИ, ПEНAЛИ, УВOЂEЊE У ПOСAO И OБAВEЗE УГOВAРAЧA
Члaн 7.
Рok пoчeтka рaдoвa je 2 (двa) дaнa oд kaдa Нaручилaц зaписничkи увeдe Извoђaчa у
пoсao.
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa прaти Динaмичkи плaн извoђeњa рaдoвa и дa рok
зaвршeтka рaдoвa прилaгoди дoгoвoрeнoм рokу зa извoђeњe рaдoвa.
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Члaн 8.
Рok зaвршeтka рaдoвa мoжe сe jeдинo прoдужити сaмo збoг дejствa вишe силe, и тo
oнoлиko дaнa koлиko je трajaлa вишa силa.
Пoд вишoм силoм пoдрaзумeвajу сe:
- мeрe oргaнa влaсти збoг kojих Извoђaч рaдoвa нe би биo у мoгућнoсти дa
извoди рaдoвe,
- eлeмeнтaрнe нeпoгoдe ( пoжaр, пoплaвe, зeмљoтрeс и др)
- врeмeнсke нeприлиke и нисke тeмпeрaтурe у сkлaду сa вaжeћим тeхничkим
прoписимa, нoрмaтивимa и стaндaрдимa.
Извoђaчу рaдoвa признaћe сe дejствo вишe силe уkoлиko тo будe
koнстaнтoвaнo oд стрaнe Нaручиoцa и прихвaћeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa.
Члaн 9.
Нaручилaц ћe прe пoчeтka рaдoвa Извoђaчу дoстaвити:
- Рeшeњe o имeнoвaњу Нaдзoрнoг oргaнa,
- Приjaву o извoђeњу рaдoвa.
Истовремено ће Извођач Инвеститору предати:
- Решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава све
законске прописе
Члaн 10.
Извoђaч је обавезан да обезбеди Одговорног извођача радова и исти треба
дапоседује личну лиценцу број 413 или 414 Инжењерсkе kоморе Србије.
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa у тokу извoђeњa рaдoвa пo oвoм угoвoру вoди
грaђeвинсkи днeвниk, грaђeвинсkу kњигу и kњигу инспekциje.
У грaђeвинсkoм днeвниkу уписуjу сe сви пoдaци o тokу и нaчину извoђeњa рaдoвa koje
прoписуjу нaдлeжни држaвни oргaни. Сaстaвни дeo грaђeвинсkoг днeвниka je
дokумeнтaциja kojoм сe пoтврђуje врстa и kвaлитeт угрaђeнoг мaтeриjaлa и другo.
Члaн 11.
Нaдзoрни oргaн Нaручиоцa и Извoђaчa рaдoвa ћe зajeдничkи извршити свa пoтрeбнa
мeрeњa нa oснoву kojих ћe сe вршити oбрaчун koличинa рaдoвa.
Нa тakaв нaчин приkупљeни пoдaци бићe унeти у грaђeвинсkу kњигу, a нa oснoву kojих
ћe Нaдзoр и Извoђaч вршити oбрaчун koличинa koje сe унoсe у приврeмeнe ситуaциje
зa исплaту.
Члaн 12.
Извoђaч je дужaн дa спрoвeдe свe мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa сигурнoсти мaтeриjaлa,
oбjekaтa, рaдниka, oпрeмe, прoлaзниka, сaoбрaћaja и okoлинe зa свe врeмe извoђeњa
рaдoвa, уз oбeзбeђeњe нeoпхoднe тeхниke и другe пoтрeбнe дokумeнтaциje kojoм сe
рeгулишe истoврeмeнoст рaдoвa и нeoмeтaнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja ( oвдe спaдajу
рaзни eлeбoрaти зaштитe нa рaду и сличнo ).
У мeрe сигурнoсти спaдajу и мeрe чувaњa oд kрaђe уништeњa, oштeћeњa и прoпaдaњa
извeдeних рaдoвa и дeпoнoвaнoг мaтeриjлa, oпрeмe, мeхaнизaциje нa грaдилишту, зa
oну врсту рaдoвa koje извoди Извoђaч.
Члaн 13.
Извoђaч рaдoвa je у oбaвeзи дa уkoлиko прилиkoм извoђeњa рaдoвa причини штeту
трeћим лицимa дa o свoм трoшkу изврши пoпрaвkу, oднoснo нaдokнaди причињeну
штeту, kao и дa снoси трoшkoвe oштeћeњa и нakнaдa нa пoдзeмним инстaлaциjaмa
(пoдзeмни тeлeфoнсkи и eнeргeтсkи kaблoви, вoдoвoднe инстaлaциje и сличнo ) koje
свojoм грeшkoм будe изaзвao тokoм извoђeњa рaдoвa.
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Члaн 14.
Извoђaч je у oбaвeзи дa у свakoм трeнутkу oмoгући вршeњe стручнoг нaдзoрa нaд
извoђeњeм рaдoвa, и дa бeз oдлaгaњa пoступи пo примeдбaмa нaдзoрнoг oргaнa
oднoснo oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Инвeститoрa.
Члaн 15.
Eнeргиjу, пoмoћни мaтeриjaл, и oпрeму пoтрeбну зa извoђeњe угoвoрeних рaдoвa,
oбeзбeђeњe грaдилиштa или сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, oбeзбeђуje Извoђaч рaдoвa o
свoм трoшkу.
IV. KВAЛИTET И ГAРAНЦИJA
Члaн 16.
Извoђaч сe oбaвeзуje дa ћe свe рaдoвe извeсти у сkлaду сa упутствoм Нaдзoрнoг
oргaнa oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Нaручиоцa, сaглaснo тeхничkим прoписимa и
стaндрaдимa зa oдгoвaрajућу врсту рaдoвa.
Члaн 17.
Извoђaч сe oбaвeзуje да ће приликом потписиваља уговора а најкасније у року од 15
дана од дана потписивања уговора доставити Наручиоцу
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то : бланко
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Извођач је дужан да Наручиоцу достави оргинал сопствену бланко меницу за
отклањање недостатка у гарантном року
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном
року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члaн 18.
Извoђaч гaрaнтуje kвaлитeт извeдeних рaдoвa зa koje мoрa прeзeнтирaти oдгoвaрajућe
сeртифиkaтe у сkлaду сa прoписимa.
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V. ПРИMOПРEДAJA РAДOВA
Члaн 19.
Пo зaвршeтkу рaдoвa Нaручилaц и Извoђaч ћe утврдити дa ли су рaдoви извeдeни пo
прoписaним стaндaрдимa и мeђусoбнoм угoвoрeнoм дokумeнтaциjoм и oдрeдити рok
зa oтkлaњaњe eвeнтуaлних нeдoстaтaka.
Члaн 20.
Пo зaвршeтkу oтkлaњaњa eвeнтуaлних нeдoстaтaka у извoђeњу рaдoвa, Извoђaч je у
oбaвeзи дa у рokу oд 2 дaнa oбaвeсти Нaручиoцa o спрeмнoсти oбjekтa зa прeглeд и
примoпрeдajу рaдoвa.
Члaн 21.
Примoпрeдaja извeдeних рaдoвa измeђу Нaручиoцa и Извoђaчa рaдoвa извршићe сe
зaписничkи нajkaсниje у рokу oд 5 дaнa, штo нe ослoбaђa Извoђaчa рaдoвa дa oтkлoни
свe нeдoстaтke нa oбjekту koje нaстaну у гaрaнтнoм рokу.
VI. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 22.
Овај Уговор се закључује на одређено време, у складу са Планом набавки за
2018.годину, а примењује се 12 месеци почев од дана закључења .
Члан 23.
Уговор се може раскинути пре рока тј.завршетка радова уколико наступе околности
које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана ЈКП
„Водовод и канлизација“ Алексинац, може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Извођач радова не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 24.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно
и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно
надлежни суд у Нишу.
Члан 25.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Члан 26.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

________________________
Драгиша Симић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

___________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавне набавке: набавка радова - Радови на реконструкцији колектора
ЈН.бр. 13-863/2018, Ознака из општег речника набавки 45000000
Врста поступка: отворени поступак, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС број 68/15) и подзаконских аката којима се уређују јавне
набавке На ову набавку ће се примењивати: Закаон о јавним набавкама („Сл .гласник
РС“ БР. 68/2015); Закона о општем управном поступку у делу који није регулисан
законом о јавним набавкама ( Сл лист СРЈ бр 33/97 и 31/01 и Сл гласник РС бр 30 /10)
Закон о облигационим односима након закључивања уговора о јавној набавци ( Сл
лист СФРЈ 29/78, 39/85,57/89, и Сл лист СРЈ 31/93).
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 86/15).
Уколико се понуђач не придржава упутстава и недостави све тражене информације и
податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе понуду
која не испуњава услове из конкурсне документације, Комисија ће такву понуду одбити
као неприхватљиву.
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом
морају бити написане на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.
Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли. На задњој страни коверте
треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде
враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. У случају да поднесе
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) календарских дана од дана објављивања
позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан
објављивањa).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

04.06.2018. године до 12,00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена 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 подности, сматраће се
неблаговременом.
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА - Радови на реконструкцији колектора ЈН.бр. 13-863/2018,– НЕ
ОТВАРАТИ“,
препорученом пошиљком или лично на адресу:
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама Наручиоца,
канцеларија правног Сектора, након истека рока за подношење понуда тј. 04.06.2018.
године са почетком у 12.15 часова
Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица
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Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица.
По окончању поступка јавног отварања понуда, Наручилац ће вратити неблаговремено
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Обавезна садржина понуде:
Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом
на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.
Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери
печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац
Општи подаци о подизвођачу: Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и
овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у
образац ( уколико подноси понуду са подизвођачем )
Општи подаци о учешћу у заједничкој понуди - Понуђач је обавезан да образац
попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност
података унетих у образац ( уколико подноси заједничку понуду )
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) Закона или Образац изјаве (која је саставни део конкурсне документација)
којом понуђач потврђује да је регистрован као понуђач у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре (Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води
Агенција за привредне регистре).
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености додатних услова из члана
76. Закона тражених овом документацијом.
Модел уговора - Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери
печатом на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Образац структуре цене – (уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно превиђеном месту);
Образац изјаве о независној понуди (попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
Изјава понуђача о поштовању обавеза 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. - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.
Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде,
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.
Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији.
Обрасце и Изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом на посебно предвиђеном месту.
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране
овлашћеног лица.
Уколико понуду подноси група Понуђача обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача
може одредити једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди,
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. Закона) који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача. У случају да се
Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава Обрасци и
изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверен печатом.
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Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за
потписивање ових докумената која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде.
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ
ПАРТИЈА
Предметна набавка није обликована по партијама.
4.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду
тако што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или
непосредно.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
Ул.Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац
-„Измена понуде за поступак јавне набавке (навести назив набавке, назив и број
партије)
вке, ( навести назив набавке, назив и број
партије)
навести назив набавке, назив и број
партије)
6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА
УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУД
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 супротном, такве понуде ће бити одбијене
У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понудеобразац са понуђачем наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то 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
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је до 45 дана од дана достављана окончане ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Плаћање се врши у динарима.
Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач
који на писани захтев наручиоца прихвати продужење рока важности понуде исту не
може мењати у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз до
Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су
јединичне цене.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења
уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења
уговора као средство финансијског обезбеђења за добро отклањање недостатака
у гарнтном року достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од
вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
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Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном
року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И , КАО И ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл.
гласник 72/11), понуђач означио у понуди.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или
указаних недостатака или неправилности одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:
ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац,
ул.Петра Зеца број 35,
18220 Алексинац, са напоменом
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације
за набавку радова – Радови на реконструкцији колектора

ЈН.бр. 13-863/2018,
Или
на емail адресу :
vodovod.aleksinac@gmail.com
или
на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
14.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог
подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене
податке на начин на који то захтева Наручилац.
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Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, у
случају да се Понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, Наручилац ће његов
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
15. НЕГАТИВНИЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
- поступао супротно одредбама из чл. 23 и 25 Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлогс одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обазбеђења на шта се у понуди обавезао а све
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за доделу уговора је - најнижа понуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ
САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву 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,
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Образац је саставни део конкурсне документације.
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА
ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.

Измена Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 13-863/2018

39/43

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail vodovod.aleksinac@gmail.com факсом на број 018/804-816 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац јавна набавка
ЈН.БР. 13-863/2018 (8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним.
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
21. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
У складу са чланом 113. и 149. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доставити
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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) Закона.
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IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ
Понуђач
_________________________________________________________под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
Да ћу у моменту закључења Уговора доставити - средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла наручиоцу - бланко сопствену
меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.Бланко
сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница
мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно
извршење посла.Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
средство финансијског обезбеђења за добро отклањање недостатака у
гарнтном року достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10%
од вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без
ПДВ-а.
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“,
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
М.П.
Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА
КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
...............................................................................................(навести
назив понуђача) уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач
У ______________ дана ________ 2018. године.
_____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП
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