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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
16/2015 и 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. 29/2013, 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404-47/2020-03-1од 21.02.2020. године и Решења о образовању комисије
за јавну набавку бр.404-47/2020-03-2 од 21.02.2020. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада ЈН бр. 15/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова

4

4

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

15

VI

Образац понуде

23

VII

Образац структуре цена са упуством како да се
попуни - ПРЕДМЕР

27

VIII

Модел уговора

29

IX

Образац трошкова припреме понуде

33

X

Образац изјаве о независној понуди

34

XI

Овлашћење представника понуђача

37
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:

Општинска управа општине Петровац на Млави

Адреса:

ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави

Интернет страница:

www.petrovacnamlavi.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 15/2020 су – Текуће поправке и одржавање каскада

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Марина Бачкић,
Е - маил адреса: marina@petrovacnamlavi.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 15/2020. године су – Текуће поправке и одржавање каскада,у
општем речнику набавке означена под ознаком: 45000000 – Грађевински радови
2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- спецификација
дата је у оквиру обрасца структуре цене.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане
чланом 75. ЗЈН, a испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин
дефинисан у следећој табели и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Да je регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. cm. 1.
тач. 1) ЗЈН)
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. cm. 1. тач. 2) ЗЈН)
Да je 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. cm. 1. тач. 4) ЗЈН
Да je поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која je на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. cm. 2. ЗЈНЈ
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која je иредмет јавне набавке (члан
75. став 1. тачка 5) Закона), u mo:

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу
V ове конкурсне документације),
којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном доку ментацијом

Фотокопија Решења Министарства
надлежног за послове водопривреде
o издавању лиценце за обављање
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важећу лиценцу за обављање
послова у области управљања водама
послова у области управљања
и то за: ОДРЖАВАЊЕ
водама-одржавање регулационих и
МЕЛИОРАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА
заштитних објеката и пратећих
ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ
уређаја на њима, у складу са чланом
112. Закона о водама („Службени
гласник PC, бр. 30/2010, 93/2012 и
101/2016) и Правилником о
условима у погледу техничкотехнолошке опремљености и
организационе и кадровске
оспособљености за обављање
послова у области управљања
водама, као и о начину вођења
евиденције издатих и одузетих
лиценци („Службени гласник PC", бр.
39/2017)-водопривредна лиценца
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели и то:
Р.бр
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ
Да у последњих 6 месеци од дана Потврду Народне банке Србије да у
објављивања позива за подношење последњих
месеци
од
дана
понуда на Порталу јавних набавки,
објављивања
позива на [орталу
није био неликвидан.
јавних набавки није био неликвидан
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-Да
располаже
неопходним
пословним капацитетом, односно да
je у претходне 3 обрачунске године
(2016, 2017. и 2018. године) успешно
реализовао 3 уговора, односно
извео радове на изградњи, санацији,
реконструкцији, одржавању водних
објеката и заштиту од ерозија и
бујица на водотоцима II реда. (Или у
износу од 10.000.000,00)
-Да
поседује
успостављен
систем квалитета ИСО9001 и 14001
Има успостављен систем
квалитета и то:
- ИСО
14001:2015
- систем
менаџмента
заштите
животане
средине

-фотокопија уговора и фотокопија
окончаних ситуација или рачуна из
којих се може утврдити да je понуђач
извео исте или сличне радове који
су предмет јавне набавке.
- фотокопија важећих сертификата
система квалитета no стандрардима
ИСО 14001:2015-истем менаџмента
заштите животне средине; ХСАС
18001:2007 -управљање заштитом
дравља и безбедношћу на раду;
ИСО 9001:2015 - систем менаџмента
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-ОХСАС
18001:2007
- квалитета
управљање заштаитом здравља и
безбедношћу на раду
ИСО
9001:2015
систем
менаџмента квалитета.
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- 1 багер гусеничар тежине 30t и
захват кашике l,8m3;
-1 багера гусеничара са дохватом
стрелс прско 15m;
-2 багерска тарупа;
-1 комбинована машина;
-1 камион носивости преко 10t;
-2 камиона носивости преко 19t;
-1 трактор са тарупом дужине мин.
13m
-1 вибро ваљак
- 2 теренска возила - путарца

4.

1)За средства набављена до
31.12.2019.године - фотокопија
пописне листе основних срсдстава
или аналитичких картица сновних
средстава на дан 31.12.2019. годинe
уз обавезно означавање маркером
механизације и опреме тражене
конкурсном документацијом.
2)Копије важећих саобраћајних
дозвола и полиса осигурања за
моторна возила и грађевинску
механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола.
3)фотокопија рачуна и фотокопија
отпремнице за средства набављена
у текућој години;
Tехничка опремљеност понуђача
може се цоказати и фотокопијом
уговора о закупу опреме са
приложеном фотокопијом пописне
листе закуподавца или фотокопијом
уговора о лизингу.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже са потребним
кадровским капацитетом које су
предмет ове набавке и то:
• да има 2 дипломираног инжењера
грађевине

са

лиценцом

одговорног извођача радова (413
или 414);
• да има 1 инжењера шумарства бујичар
• грађевински техничар - најмање 1
извршилац;
• руковац грађевинским машинама најмање 5 извршиоца;
• возач
камиона
најмање 3 извршиоца;

За одговорног извоћача радова:
- Фотокопија личне лиценце са
потврдом Инжењерске коморе
Србије да je носилац пиценце члан
Инжењерске коморе Србије, као и да
му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета.
- Доказ о радном статусу
(фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду: уговор о раду или уговор о
привременим и повременим
пословима, уговор о делу-ради
обављања послова који су ван
делатности послодавца, уговор о
допунском раду), фотокопија
одговарајуће пријаве на осигурање
запослених (образац М, М2, MA...).
Ако у уговору ван радног односа
није наведено na ће носилац
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лиценце бити ангажован за
• најмање 1 лице одговорно за реализацију радова који су предмет
безбедност и здравље на раду ове јавне набавке потребно je
приложити фотокопију Анекса
са положеним стручним испитом уговора којим се то дефинише.
За грађевинске техничаре:
(БЗР)
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
• најмање 3 руковаоца моторном раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
тестером;
социјално осигурање;
• најмање 1 трактористу
- фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми.
За руковаоце граћевинским
машинама:
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
За возача камиона:
- фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о
оспособљености за руковање
грађевинским машинама;
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
- фотокопија возачке дозволе;
За руковаоца моторном тестером:
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
- уверење о оспособљености за
руковање моторном тестером
кao докази о радном статусу
прихватају се: 1.
уговор о раду,
уговор о привременим и повременим
пословима, уговор о делу (ради
обављања послова који су ван
делатности послодавца) и уговор о
допунском раду.
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана
75. став 2. Закона, . а све додатне услове испуљавају заједно.
1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а
додатне услове испуљавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, a испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој
табели и то:
Р.бр
1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да je регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. cm. 1.
тач. 1) ЗЈН)
ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу
Да он и његов законски заступник
V ове конкурсне документације),
није осуђиван за неко од кривичних
којом понуђач под пуном
дела као члан организоване
материјалном
и кривичном
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
кривична дела против животне
набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
средине, кривично дело примања
став
2. ЗЈН, дефинисане овом
или давања мита, кривично дело
конкурсном
доку ментацијом
преваре (чл. 75. cm. 1. тач. 2) ЗЈН)
Да je 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. cm. 1. тач. 4) ЗЈН
Да je поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која je на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. cm. 2. ЗЈНЈ
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
Фотокопија Решења Министарства
која je иредмет јавне набавке (члан надлежног за послове водопривреде
75. став 1. тачка 5) Закона), u mo:
o издавању лиценце за обављање
важећу лиценцу за обављање
послова у области управљања водама
послова у области управљања
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водама-одржавање регулационих и
и то за: ОДРЖАВАЊЕ
заштитних објеката и пратећих
МЕЛИОРАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА
уређаја на њима, у складу са чланом ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ
112. Закона о водама („Службени
гласник PC, бр. 30/2010, 93/2012 и
101/2016) и Правилником о
условима у погледу техничкотехнолошке опремљености и
организационе и кадровске
оспособљености за обављање
послова у области управљања
водама, као и о начину вођења
евиденције издатих и одузетих
лиценци („Службени гласник PC", бр.
39/2017)-водопривредна лиценца
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели и то:
Р.бр
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ
Да у последњих 6 месеци од дана Потврду Народне банке Србије да у
објављивања позива за подношење последњих
месеци
од
дана
понуда на Порталу јавних набавки,
објављивања
позива на [орталу
није био неликвидан.
јавних набавки није био неликвидан
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-Да
располаже
неопходним
пословним капацитетом, односно да
je у претходне 3 обрачунске године
(2016, 2017. и 2018. године) успешно
реализовао 3 уговора, односно
извео радове на изградњи, санацији,
реконструкцији, одржавању водних
објеката и заштиту од ерозија и
бујица на водотоцима II реда. (Или у
износу од 10.000.000,00)
-Да
поседује
успостављен
систем квалитета ИСО9001 и 14001
Има успостављен систем
квалитета и то:
- ИСО
14001:2015
- систем
менаџмента
заштите
животане
средине
-ОХСАС
18001:2007
управљање заштаитом здравља и

-фотокопија уговора и фотокопија
окончаних ситуација или рачуна из
којих се може утврдити да je понуђач
извео исте или сличне радове који
су предмет јавне набавке.
- фотокопија важећих сертификата
система квалитета no стандрардима
ИСО 14001:2015-истем менаџмента
заштите животне средине; ХСАС
18001:2007 -управљање заштитом
дравља и безбедношћу на раду;
ИСО 9001:2015 - систем менаџмента
квалитета

Конкурсна документације за ЈН бр. 15/2020
Текуће поправке и одржавање каскада
страна 9 од 37

безбедношћу на раду
ИСО
9001:2015
менаџмента квалитета.
3.

-

систем

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- 1 багер гусеничар тежине 30t и
захват кашике l,8m3;
-1 багера гусеничара са дохватом
стрелс прско 15m;
-2 багерска тарупа;
-1 комбинована машина;
-1 камион носивости преко 10t;
-2 камиона носивости преко 19t;
-1 трактор са тарупом дужине мин.
13m
-1 вибро ваљак
- 2 теренска возила - путарца

4.

1)За средства набављена до
31.12.2019.године - фотокопија
пописне листе основних срсдстава
или аналитичких картица сновних
средстава на дан 31.12.2019. годинe
уз обавезно означавање маркером
механизације и опреме тражене
конкурсном документацијом.
2)Копије важећих саобраћајних
дозвола и полиса осигурања за
моторна возила и грађевинску
механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола.
3)фотокопија рачуна и фотокопија
отпремнице за средства набављена
у текућој години;
Tехничка опремљеност понуђача
може се цоказати и фотокопијом
уговора о закупу опреме са
приложеном фотокопијом пописне
листе закуподавца или фотокопијом
уговора о лизингу.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже са потребним
кадровским капацитетом
које су предмет ове
набавке и то:
• да има 2 дипломираног инжењера
грађевине

са

лиценцом

одговорног извођача радова (413
или 414);
• да има 1 инжењера шумарства бујичар
• грађевински техничар - најмање 1
извршилац;
• руковац грађевинским машинама најмање 5 извршиоца;
• возач
камиона
најмање 3 извршиоца;

За одговорног извоћача радова:
- Фотокопија личне лиценце са
потврдом Инжењерске коморе
Србије да je носилац пиценце члан
Инжењерске коморе Србије, као и да
му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета.
- Доказ о радном статусу
(фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду: уговор о раду или уговор о
привременим и повременим
пословима, уговор о делу-ради
обављања послова који су ван
делатности послодавца, уговор о
допунском раду), фотокопија
одговарајуће пријаве на осигурање
запослених (образац М, М2, MA...).
Ако у уговору ван радног односа
није наведено na ће носилац
лиценце бити ангажован за
реализацију радова који су предмет
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ове јавне набавке потребно je
• најмање 1 лице одговорно за приложити фотокопију Анекса
безбедност и здравље на раду уговора којим се то дефинише.
За грађевинске техничаре:
са положеним стручним испитом - фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
(БЗР)
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
• најмање 3 руковаоца моторном социјално осигурање;
- фотокопија дипломе о стеченој
тестером;
стручној спреми.
• најмање 1 трактористу
За руковаоце граћевинским
машинама:
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
За возача камиона:
- фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о
оспособљености за руковање
грађевинским машинама;
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
- фотокопија возачке дозволе;
За руковаоца моторном тестером:
- фотокопија важећег уговора о
радном ангажовању сходно Закону о
раду;
- фотокопија пријаве на обавезно
социјално осигурање;
- уверење о оспособљености за
руковање моторном тестером
ao докази о радном статусу
прихватају се: 1.
уговор о раду,
уговор о привременим и повременим
пословима, уговор о делу (ради
обављања послова који су ван
делатности послодавца) и уговор о
допунском раду.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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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 уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1)-4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени
документ јавно доступан.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке број 15/2020 - Текуће поправке и одржавање каскада и испуњава
све услове из чл. 75. ЗЈН за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке број 15/2020 - Текуће поправке и одржавање каскада и испуњава
све услове из чл. 75. ЗЈН за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Подизвођач 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:.
Општина Петровац на Млави
ул. Српских владара бр. 165
12 300 Петровац на Млави
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број
15/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 02.03.2020. године до 09,00 часова. Отварање понуда спроводи се
одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 12:00 часова. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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.
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне
документације.
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се
могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање Изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани од стране сваког
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице понуђача који наступа
самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора.
Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице групе понуђача, а на начин како су
то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме
потврђују да прихватају све елементе Уговора.
3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Петровац на
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави
„Измена понуде за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број 15/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број 15/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број 15/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број
15/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 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 понуде 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.
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. Закона и то:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и групе понуђача у
уговору морају бити наведен сви понуђачи из групе.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке као и друге околности од
којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане ситуације,
потписаним и овереним од стране стручног надзора, сачињених према извршеним
радовима, применом цена из предмера и предрачуна, у року који је дефинисан Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС“ број 119/12, 68/15 и 113/2017).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача..
9.2. Захтеви у погледу рока, места, времена и начина извођења радова:
Рок за извђење радова: 31.12.2020. године.
Место извођења радова –
Сектор: Петровац на Млави u Буровац : Преграда 1-kn.6p. 3588 KO Петровац ма Млави, Преграда 2-кп.бр., 3557, 3558, KO Петровац на Мпави; Преграда 3-кп.бр. 5958, KO
Петровац на Млави; Преграда 4-кп.бр. 4936, KO Буроеац; Преграда 5-кп.бр. 4935, KO Буроеац; Преграда 6-кп.бр. 4936, KO Буровац; Каскада 1-кп.бр. 3674, KO Петровац на Млави;
Каскада 2-кп.бр. 3713, KO Петровац на Млави ;Бетонски канал у Карађорђевој улици 2496/48, 2496/1 KO Петровац на Млави;

9.3. Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана
примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима
другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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.
Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења уговора преда бланко сопствену меницу за добро
извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопија картона
депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене
рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и
овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана
трајања уговора. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда бланко сопствену
меницу за отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница може
наплатити, фотокопија картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у
којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница
регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВа), важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен. Меница мора бити потписана од стране
лица овлашћеног за заступање. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном
року у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени
квалитет изведених радова, уграђен делове у гарантном року.

12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити при
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања,
борачка и социјална питања.
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил marina@petrovacnamlavi.rs.] тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 15/2020. године.
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.
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
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 (члан 93. Закона).
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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на
списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, 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 у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.
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17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена''.
18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико два или више понуђача, понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана
понуда понуђача чији је рок важења понуде дужи.
Уколико два или више понуђача, понуде исту цену и исти рок важења понуде биће изабрана
понуда оног понуђача, чија је понуда прва пристигла на адресу наручиоца.
19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).
20. 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.
21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
marina@petrovacnamlavi.rs., факсом на број 012/331-283 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.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете 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.
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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро-рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:
15/2020, сврха: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. Закона.
22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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.
Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за Текуће поправке и одржавање
каскада, ЈН број 15/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
маил):

адреса

понуђача

(е-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговорa

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.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
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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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Текуће поправке и одржавање каскада
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок за извођење радова
Гарантни рок (не краћи од две године од
примопредаје радова)

_______ дана (минимум 60 дана, од
дана јавног отварања понуда)
31.12.2020. године

Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са извођењем радова (трошкови
превоза, монтирања, осигурања и др.).
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Понуђач је у систему ПДВ-а

=

ДА -- НЕ (заокружити једну опцију)

Датум

Понуђач

______________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПРЕДМЕР И
ПРЕДРАЧУН
За јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада
Сектор: Петровац на Млави u Буровац : Преграда 1-kn.6p. 3588 KO
Петровац ма Млави, Преграда 2-кп.бр., 3557, 3558, KO Петровац на
Мпави; Преграда 3-кп.бр. 5958, KO Петровац на Млави; Преграда 4кп.бр. 4936, KO Буроеац; Преграда 5-кп.бр. 4935, KO Буроеац;
Преграда 6-кп.бр. 4936, KO Буровац; Каскада 1-кп.бр. 3674, KO
Петровац на Млави; Каскада 2-кп.бр. 3713, KO Петровац на Млави
;Бетонски канал у Карађорђевој улици 2496/48, 2496/1 KO Петровац
на Млави;

I

III

II

j.m.

Р.Бр.
Опис радова

1

2

I

1
2
3
4

II
1
2
3
4
5
6

Сечење шибља у кориту за велику воду
Чишћење слапишта- машински
Чишћење слапишта- ручно
Ручно кошење
Одвоз материјала на депонију до 3 km
СВЕГ
А 2.
12 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ : Поправка
7
8
9
10
11

IV

V

VI

ј.цена без

Количина

Укупно без ПДВ-а

ПДВ-а

3

ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И
БУЈИЦА
ФУНКЦИОНАЛНИ послови
Секторски инжењер
Шумарски инжењер - бујичар
Хидрограђевински техничар
Теренско возило
СВЕГ
А 1.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Чишћење од муља, машински
Чишћење од муља, ручно
Уклањање материјала из регулисаног
корита
Уклањање материјала из нерегулисаног
корита
Сечење шибља у кориту
Сечење дрвећа у кориту за велику воду

2020. год.

4

6 (4x5)

5

h
h
h
km

218,00
218,00
218,00
4.844,00

m3
m3
ди
н

825,00
222,00
1,00

ДИ
Н

1,00

m2

38.700,00
13,00

KO
M.

m2
ms
m3
m2
m3

35.950,00
175,00
95,00
49.550,00
1.317,00
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1

приступних путева до
објеката
Поправка приступних путева

СВЕГА
12.

m3

150,00

ДИ
Укупно 1.-12.
Н
без ПДВ-а
Порез на додату ДИ 20%
Н
вредност
Укупно 1.-12. са ди
ПДВ-ом
н

*ручно кошење 3 пута годишње
*сеча шибља 2 пута годишње
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (без ПДВ-а)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (са ПДВ-ом)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: тако што ће у колони 4
јединичне цене без ПДВ-а, а у колони 6 унети цене према исказаној количини без ПДВ-а, по
савком послу.
На крају у Рекапитулацији навести укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом (уколико
је понуђач у систему ПДВ-а), збирно за све радове.
Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са извођењем радова (трошкови
превоза, монтирања, осигурања и др.).
Датум: _______________

___________________
Потпис овлаћеног лица

Напомене:

Образац структуре цене – Предмер, је у ствари технички опис карактеристика сваке
позиције са тачним количинама и јединичним ценама сваке позиције обухваћене
спецификацијом.
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 потписуј сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
образац понуде. Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда хе
бити одбијена као неприхватљива
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Текуће поправке и одржавање каскада, бр.јн. 15/2020
Закључен између уговорних страна:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 165 ,
12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа Горан Стефановић начелник општинске
управе општине Петровац на Млави ( у даљем тексту Наручилац)
и
_______________________________________, са седиштем у ____________________,
улица
_______________________,
ПИБ:
________________,
Матични
број:
________________,
Број
рачуна:__________________________
Назив
банке:
_____________________, кога заступа _________________________(у даљем тексту:
Извођач радова),
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).

Члан 1.
Предмет Уговора – Текуће поправке и одржавање:
Сектор: Петровац на Млави u Буровац : Преграда 1-kn.6p. 3588 KO Петровац ма Млави, Преграда 2-кп.бр., 3557, 3558, KO Петровац на Мпави;
Преграда 3-кп.бр. 5958, KO Петровац на Млави; Преграда 4-кп.бр. 4936, KO Буроеац; Преграда 5-кп.бр. 4935, KO Буроеац; Преграда 6-кп.бр. 4936, KO
Буровац; Каскада 1-кп.бр. 3674, KO Петровац на Млави; Каскада 2-кп.бр. 3713, KO Петровац на Млави ;Бетонски канал у Карађорђевој улици
2496/48, 2496/1 KO Петровац на Млави;

бр. 15/2020 - ближе је одређен понудом Извођача бр.________од . _______ 2020.године
и конкурсном документацијом који су саставни део овог уговора и овим уговором.
Члан 2.

Цена за извођење радова и послова из члана 1. овог уговора износи _________________ динара
без ПДВ-а, односно _____________динара са ПДВ-ом, у свему према понуди Извођача и јединичним
ценама из предмера и предрачуна радова.
Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
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Исплата ће се вршити према стварно извршеним радовима и пословима из понуде, евидентираним
у градилишној документацији, а на основу испостављених и оверених месечних и окончане
ситуације за уговорене и извршене радове.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: на основу
испостављених привремених и окончане ситуације, потписаним и овереним од стране стручног
надзора, сачињеним према извршеним радовима, применом цена из предмера и предрачуна, у року
који је дефинисан Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/2017). Окончану ситуацију Извођач ће наплатити
након завршетка уговорених радова и израде усаглашеног коначног обрачуна.
Члан 5.
Наручилац може оспорити износ исказан у привременој ситуацији у погледу количине, квалитета и
обрачуна изведених радова и извршених послова. О спорном делу изведених радова, односно
извршених послова и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од
пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Спорни део ће овлашћени
представници уговорних страна расправити у року од 15 дана од дана достављања ситуације.
Наручилац остаје у обавези да у уговореном року исплати неспорни део ситуације.
Члан 6.
Извођач је дужан да на дан закључења уговора, преда наручиоцу средство финансијског
обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење уговорене обавезе, менично овлашћење
да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване
потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена
меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора
(без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора бити потписана од
стране лица овлашћеног за заступање. Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 30
дана од дана извршења свих уговорених обавеза.
Извођач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу бланко сопствену
меницу за отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница може
наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у
којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница
регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВа), важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен. Меница мора бити потписана од стране
лица овлашћеног за заступање. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном
року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени
квалитет изведених радова и делове у гарантном року.
Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова је 31.12.2020. године.
Члан 8.
Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким
прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове
преда Наручиоцу. Извођач се обавезује :
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за
њихов пријем;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла;
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- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за
извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;
- да омогући свакодневно вршење стручног надзора Наручиоца;
- да надзору омогући увид у сваком моменту у сву техничку и другу документацију на основу које се
изводе радови, као и контрола квалитета за радове за које је то предвиђено;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.
-

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређеним овим уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Члан 10.
Извођач одговара за недостатке изведених радова који су наступили као последица
непридржавања техничке документације, стандарда и правила струке.

Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од дана примопредаје радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку
све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. Ако Извођач не
приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива
од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно
или физичко лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања
недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до
пуног износа стварне штете.
Члан 13.
Уговорени радови и послови из члана 1. овог уговора сматраће се завршеним када их прими и овери
надзорни орган Наручиоца. Датум завршетка радова одговорни извођач радова констатује уписом
у грађевински дневник, што надзорни орган Наручиоца оверава својим потписом.
Члан 14.
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Предвиђени обим радова и послова из овог Уговора, Наручилац може смањити до висине
расположивих средстава у случају ребаланса.
Члан 15.
Наручилац може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач ангажује као подизвођача
лице које није навео у понуди, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету,или
из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико извршени радови не одговарају
прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач
није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију из објективних и нескривљених разлога (ребеланс буџета, измена Уредбе о управљању
водама и програма пословања Наручиоца и сл.), а Извођач нема право да захтева накнаду штете
због немогућности извођења радова. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка уговорених
радова заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу са овим уговором.
Уговор се раскида у року од 15 дана од достављaња писмене изјаве другој уговорној страни која
садржи основ за раскид уговора.
Члан 16.
Саставни део овог уговора чини: - понуда Извођача, - предмер и предрачун радова. У случају да
је уговор о јавној набавци додељен групи понуђача, саставни део овог уговора је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Члан 17.
Све евентуалне измене и допунеУговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Стране салгласно констатују да ће све спорове по овом уговору решавати споразумно, а у
случају да до споразума не може доћи уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у шест (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) задржава
наручилац, а 2 (два) понуђач.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
_________________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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:

Потпис понуђача
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X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке – Текуће поправке и одржавање каскада, бр.15/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ

за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада , број 15/2020

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан потписивања
уговора доставити сопствену бланко соло меницу за извршење уговорене обавезе , са
клаузулом „без протеста“, прописно потписом оверену, менично овлашћење да се меница

може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у
банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница
регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВа), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора бити потписана од стране лица
овлашћеног за заступање. Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 30 дана од дана
извршења свих уговорених обавеза.

Потпис овлашћеног лица

_________________________
Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписом оверава члан групе понуђача који је у
достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

за јавну набавку – Текуће поправке и одржавање каскада, број 15/2020
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан потписивања
уговора доставити сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року,

менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица
која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне
банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10%
од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен.

Потпис овлашћеног лица

____________________

Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписом оверава члан групе понуђача који је у
достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
број:______

_______________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _____________________________ ул._________________________________________

бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________

овалашћује се да у име
___________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку јавне број: 15/2020 – Текуће поправке и одржавање каскада, а
према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне
документације.
Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Понуђач/Носилац групе
Датум:________________

______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

Место:________________
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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