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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА
НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО
УЛАЗА У НОВИ БЕЧЕЈ
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_______________________________
Нови Бечеј, април 2019. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019 од 24.04.2019.
године и Решења о образовању Комисије која ће спровести поступак јавне набавке мале вредности број
IV 04-404-3/1-2019 од 24.04.2019. године, Комисија Општине Нови Бечеј именована за спровођење
поступка предметне јавне набавке п р и п р е м и л а ј е
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО УЛАЗА У
НОВИ БЕЧЕЈ
Конкурсна документација садржи:
Поглавље:
I
II
III

Назив поглавља:
Општи подаци о наручиоцу
Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, место извођења радова, рок завршетка радова и сл.

страна:
3
3
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IV

Техничка документација и планови
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V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
Упутство како се доказује испуњеност тих услова, са обрасцима
Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, са
обавештењем о средствима финансијског обезбеђења и Меничним
овлашћењима, са обрасцима Референт листе и Потврде, Изјаве о
оствареном увиду на лицу места и Изјаве понуђача да ће доставити
Динамички план
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Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума са
Методологијом оцењивања и рангирања понуда
Упутство понуђачима како да сачине понуду са Изјавом
подизвођача о учешћу у понуди понуђача и Споразум групе
понуђача о учешћу у заједничкој понуди
Образац понуде
VIII.1. Образац понуде и структуре цене
VIII.2. Образложење за Образац структура цене
VIII.3. Образац трошкова припреме понуде
VIII.4. Образац изјаве о независној понуди
VIII.5.Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Адреса наручиоца: Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
Шифра делатности: 8411
Матични број: 08108293
ПИБ: 101431164
Тел: 023/772-320

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ и ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ је као наручилац, на основу Закона о јавним набавкама и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број IV 04-404-3/1-2019 од 24.04.2019. године,
покренула поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова – Набавка радова на изградњи
јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке.
2. Предмет јавне набавке
Врста предмета: радови;
Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, према предмеру
радова и техничким карактеристикама предмета набавке, обухвата: набавку материјала и набавку радова
на изградњи јавне расвете на кружном току.
Назив и ознака према Уредби о класификацији и Назив и ознака из општег речника набавки:
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство
(„Сл. гласник Републике Србије“, број 54/2010): - 43. Специјализовани грађевински радови,
43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система;
- Назив и ознака из општег речника набавки: Инсталације спољне расвете - 45316100;
Предмет набавке није обликован по партијама.
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и другим важећим
прописима.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова на изградњи јавне
расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, КОНАЧНИ РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА И СЛ.

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019

ПРЕДМЕР РАДОВА

за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј

Br.

Opis
pozicije

j.m.

kol.

MATERIJAL
Svetiljka za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti
ukupne snage maksimalno 96W i svetlosnog fluksa
LED izvora minimalno 11.700 lm. Neutralno bela boja
svetlosti temperature 4000K. Srednje usnopljena
svetlosna raspodela DM. Trajnost LED izvora je
100.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80%
od inicijalnog. Minimalni inicijalni svetlosni fluks
svetiljke je 10.062 lm, dok je svetlosna efikasnos
tsvetiljke minimalno 104 lm/W. Svetiljka je opremljen
asa DALI električnom predspojnom spravom. Radna
temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.
Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure
1 livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim kom
14
postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog
dela, takođe od aluminijumske legure livene pod
pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom.
Svetiljka je bez rebara za hlađenje. Optički sistem je od
polikarbonata. Protektor je od termički ojačanog ravnog
stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem
tako da se eventualna zamena protektora može izvesti
jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka je u
stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar
IK08. Klasa izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka,
urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje
optičkog bloka se ne koristisilikon). Svetiljka je
5. Контакт (лице или служба): Милена Кресоја, e-mail: milena.kresoja@novibecej.rs
Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, улица Жарка Зрењанина број 8,
23272 Нови Бечеј, или предаје лично у канцеларији број 16 на наведеној адреси.
Рок за достављање понуда је, без обзира на начин достављања, најкасније до 08.05.2019. године до
11,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 08.05.2019. године у 12,00 часова у канцеларији број 33,
Општинска управа Нови Бечеј, улица Жарка Зрењанина број 8, 23272 Нови Бечеј.
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dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju
njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi
identifikovani za reciklažu. Svetiljka mora imati uređaj
za dimovanje u kasnim večernjim časovima,
programiran za uštedu od 32% (DDF2).Prednaponska
zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena za univerzalnu
montažu (vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm,
ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa
mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10° / -90° sa
intervalom od 5°stepeni. Izmenjljivi adapter za montažu
svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski
dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus vijka od
nerđajućeg čelika. Svetiljka ima servisni tag, koji
omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom
uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i
održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih
delova, programiranje drajvera na zemlji. Svetiljka je
ekvivalentna
tipu
Philips
UniStreetBGP203
LED117/740 I DM DD
2 D18 SRG10 48/60A CEE.
Nasadni čelični pocinkovani konusni stub visine 10 m
sa lirom, u skladu sa standardom SRPS EN 40-1 do
SRPS EN 40-9, SRPS U.C7.110, dimenzionisan za
brzinu vetra 23 m/sec, težinu usvojene svetiljke i
otpornošću na vetar prema usvojenoj svetiljci. Stub je
sa revizionim otvorom (minimalnih dimenzija 600x100
mm) i odgovarajućim antivandal poklopcem (donje
ivice otvora na visini minimalno 500 mm). Stub je po
prečniku prilagođen montaži usvojene svetiljke snage
96 W. Sa stubom se isporučuju ankeri prema statičkom
proračunu temeljenja stuba, šablon za izradu temelja,
gumena podloška za nivelaciju stuba, anker ploča. U
stubu predvideti mesto za ugradnju ploče priključne
kutije i zavrtnje za uzemljenje sa unutrašnje strane
stuba.
RPO ploča - stubni razdelnik, za priključenje trofazne
instalacije do 3 kabla preseka 35mm2, kablova za
napajanje svetiljki, sa klemom za komandni provodnik
za redukciju snage svetiljki, kao i sa osiguračima FRA
16/6.
PP00-A 4x16mm2 + Cu
.5mm2
PP00-Y 4x2.5mm2
FeZn 25x4mm
Ukrsni komad traka-traka
Ukrsni komad traka-uže, vanadijum-bakar, sa
umetnutom središnjom podloškom alumini
um/bakar, proizvođača "OBO BETERMAN"
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Cu-uže 25mm2 /2.3m po stubu
Cu-uže 16mm2
PVC cevi ф70, svaka cev je dužine 1m - za uvod kabla
kroz temelj u stub. Za svaki temelj potrebne su po dve
cevi. Obračun po dužini cevi.
Traka za upozorenje
Kablovski plastični štitnici

m
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m3
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560
66
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Šljunak
Beton MB30
Beton MB10
Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisan teren sa odgovarajućom mesinganom
oznakom, prema spisku oznaka. Kablovska oznaka
KB.OZ.0/31
Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisa
teren sa odgovarajućom mesinganom oznakom, prema
spisku oznaka. Kablovska oznaka KB.OZ.-80/31
Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisan teren sa odgovarajućom mesinganom
oznakom, prema spisku oznaka. Kablovska oznaka
(neregulisan teren) za skretanje trase (KB.OZ. 80/32)
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Pripremni
radovi
za
potrebe
podbušivanja;
-iskop jame za postavljanje mašine za podbušivanje;
- iskop jame drugog kraja izlaska podbušenih prolaza
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25

Podbušivanje ispod saobraćajnice mašinskim putem na
dubini od 1,4m. Obračun po dužnom metru podbušenog
prolaza.
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Sitan nespecificiran instalacioni
papuče, zavrtnji, podloške...)

materijal

(kabel-

Opis pozicije
RADOVI NA IZGRADNJI
Geometarsko obeležavanje i iskolčavan
e trase kablovskog rova i položaja stubova. Obračun po
dužnom metru trase.
Iskop standardnog energetskog rova 0.5x0.8
(širinaxdubina) u zemlji III kategorije. Po polaganju
trake u posteljicu od zemlje i kabla u posteljicu od p
ska zatrpavanje do nivoa okolnog terena sa nabijanjem
zemlje u slojevima od po 20 cm.
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Razbijanje asfaltnih/betonskih površina za potrebe
provlačenja napojnog kabla i vraćanje u prvobitno
stanje.
Polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične trake
FeZn u posteljici od sitne zemlje debljine ukupno 0.2m.
Obračun po dužnom metru trake.
Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrsnog
komada traka-uže, i sečenog Cu užeta 25mm2 .
Obračun po stubnom mestu.
Polaganje kabla. Pravljenje posteljice za kabl
nasipanjem 0.1 m peska u iskopani rov. Polaganje kabla
u peskom nasuti rov. Prolaz kabla ispod saobraćajnica
osigurati uvlačenjem u tvrde juvidur cevi Ø110 mm.
Zatrpavanje kabla sa 0.2 m peska, pa polaganje
plastičnih štitnika iznad njega. Na regulisanom terenu u
visini 0.4 m iznad kabla se postavlja traka za
upozorenje, a na neregulisanom terenu iznad kabla se
postavljaju dve trake za upozorenje, prva u visini od
0.3m, a druga u visini od 0.5m iznad kabla. Komplet sa
sečenjem kabla na mestu svakog stuba za napojne
kablove stubova JO. Obračun po dužnom metru kabla
PP00-A 4x16mm2 + Cu2.5mm2
Jama za temelj tipa 1. Obrada temeljne jame i
zatrpavanje oko temelja stubova (posebno pažnju
obratiti na zatrpavanje temelja stubova koji su locirani
na delu gde počinje kosina nasipa). Obrada obuhvata:
a) Iskop - dokopavanje postojeće jame sa osnovom u
dnu cca 0.9x0.9m, a u vrhu do 0.95x0.95m sa nagibom
bočnih strana cca 3:1. Dubina temeljne jame je oko
1.1m mereno od kolovozne površine. Cenom je
obuhvaćeno okolno planiranje iskopanog materijala.
b) Planiranje dna jame sa tačnošću od ± 1cm i zbijanje
temeljnog podtla mehaničkim sredstvima do postizanja
modula stišljivosti Ms=25.0MN/m2; dimenzij
0.9x0.9=0.81m2.
c) Izrada tampona ispod temelja stubova debljine
d=10cm od zbijenog šljunka modula stišljivosti
Ms=40.0MN/m2; dimenzije 0.9x0.9x0.1m =0.081m3.
d) Izrada tampona od nabijenog betona MB10
(uračunato u glavnom materijalu) ispod temelja stubova
debljine d=10cm a osnove 0.9x0.9m. Tampon izvesti sa
tačnošću od 1.0cm/1.0m a odvojiti ga od tampon
šljunka
slojem
žilave
terhartije;
dimenzije
0.9x0.9x0.1=0.081m3.
e) Zatrpavanje oko temelja zbijenim šljunkom modula
stišljivosti Ms=50.0MN/
do kolovozne konstrukcije ili 30cm ispod zemljanog tla
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Obračun po broju izvedenih, gotovih temeljnih jama.
Jedinična cena obuhvata sav potreban materijal,
transport, rad, alat i sve drugo neophodno za izvođenje
radova.
Temelj tipa 1. Izrada betonskih temelja stubova.
Temelji stubova su oblika kocke dimenzija
0.9x0.9x0.9m sa jednom ili dve uške za njegovo
nošenje. Temelje izvesti od nearmiranog betona MB30
(uračunato u glavnom materijalu), a u svemu u skladu
sa važećim pravilnicima i standardima. Pre betoniranja
temelja postaviti privodne plastične cevi ɸ70mm
(2x100cm cevi uračunato u glavnom materijalu) i anker
vijke temeljnih ploča stubova isporučenih zajedno sa
stubovima. Ankere postaviti pomoću "šablona" tako da
po prostornoj geometriji u svemu odgovaraju temeljnim
(ankernim) pločama stubova koji se ugrađuju. Temelje
stubova izraditi ili na licu mesta ili pak montažno. Pri
montažnoj izradi temelja neophodno je neposredno pre
montaže na tampon beton izvesti ispod temelja sloj
cementnog maltera debljine d=3.0cm. Gornju površinu
temelja izvesti sa padom od 5 stepeni. Jedinična cena
obuhvata sav potreban dodatni materijal (koji nije
obračunat u glavnom materijalu, npr. oplata, uške za
trasnport...), transport, rad, alat i sve drugo neophodno
za izvođenje radova. Ukupno 14 komad temelja tipa 1.
Obračun po izvedenom temelju.
Ugradnja kompletne RPO ploče iz pozicije
sa
osiguračima. Obračun po stubnom mestu.
Podizanje i montaža stuba visine h=10m. Nasađivanje
stuba na anker ploču i pričvršćivanje, sa kontrolom
vertikalnosti
stuba.
Dva antikorozivna premaza podnožja stuba - do
h=30cm sa prirubnicom, bituminoznim premazom
ekvivalentno "PAC" proizvođača "Sogexi" (1kg mase
na dva stuba). Jedinična cena po stubu
obuhvata sav potreban materijal i rad.
Montaža kompletne svetiljke sa povezanim ožičenjem
do RPO ploče, na postavljeni stub javnog osvetljenja
(rad na visini 10m).
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Izrada svih kablovskih završetaka u stubu i svih veza na
RPO ploči. Komplet sa uvlačenjem kablova u stubove,
izvođenjem i označavanjem natpisnim pločicama i
povezivanjem na RPO ploču. Izrada veze za uzemljenje
stuba – Cu užetom za premošćenje PEN sabirnice. Veza
se izvodi između PE zavrtnja stuba i nulte sabirnice na
ploči. Na krajevima uže ispresovati i montirati
kablovsku papučicu. Obračun po stubnom mestu.
Izrada priključka instalacije javne rasvete na postojeću
instalaciju javne rasvete izgrađene u I fazi na stubu S1.
Izrada priključka instalacije javne rasvete na postojeću
instalaciju javne rasvete na kružnom toku na stubu S35.
Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i
potrebama na terenu. Obračun po oznaci.
Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na
deponiju na te
itoriji Grada, a koju odredi Investitor.
Snimanje trase položenih kablova i stubova javnog
osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja (sa
dobijanjem potvrde od Republičkog geodetskog zavod
da je instalacija unešena u katastar). Obračun po
dužnom metru trase kablova
Izrada projekta izvedenog stanja.
Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u
instalaciji. Pribavljanje verifikacionih izveštaja od
nadležne ustanove, posebno o kvalitetu izolacije,
zaštite od opasnih nap
na dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja,
pripremno-završni radovi. Probni rad i predaja objekta.
Elektrotehnički atesti
Atesti o zbijenosti tla
Fotometrijska merenja osvetljaja na svakih 5 m u osi
saobraćajnice i u osi kolovozne trake prema
karterističnom profilu, između dva stuba
koja odredi nadzorni organ.
Pripremno-završni radovi, probni rad i predaja objekta
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Н а п о м е н е:
1. Понуђач у својој понуди је обавезан да наведе Произвођача понуђених добара и типску ознаку.
Типска ознака представља доказ да електричне сијалице које су предмет јавне набавке имају
одговарајућу класу енергетске ефикасности из чл. 16. Правилника о минималним критеријумима у
погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке („Сл. Гласник Р Србије“, број 111/2015).
2. Понуђач у својој понуди доставља и листу са подацима (каталог) о електричној сијалици у складу
са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и
светиљки представља доказ да електричне сијалице које су предмет јавне набавке имају одговарајућу
класу енергетске ефикасности из чл. 16. Правилника о минималним критеријумима у погледу
енергетске ефикасности у поступку јавне.
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3. Понуђач је дужан да на свом меморандуму да Изјаву да електричне сијалице – светиљке које ће
употребити при извођењу радова имају одговарајући век трајања, сагласно чл. 16 и 18. Правилника о
минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, као
и да приложи технички досије произвођача, којом гарантује да сијалице које ће употребити у
реализацији предметне набавке испуњавају минималне критеријуме енергетске ефикасности, и да су:
- Усмерене сијалице намењене за спољно осветљење које испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако
имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, да имају индекс енергетске ефикасности EEI ≤
0,18, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних
сијалица и светиљки и животни век од најмање 16.000 сати.
4. Понуђач гарантује да ће понуђена добра која ће испоручити и монтирати - употребити у
реализацији набавке, бити нова, технички исправна, сијалице-светиљке квалитета и карактеристика
наведених у обрасцу Предмера радова, без икаквих оштећења и производних недостатака.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ
1. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Радове који су предмет пројекта извести према пројекту и према важећим прописима за извођење ове
врсте радова. Технички услови су саставни део пројекта и као такви обавезују Извођача и
Инвеститора при извођењу, монтажи, испитивању и стављању у погон.
За време извођења радова Извођач је дужан да води ажуран грађевински дневник са свим подацима
које дневник треба да садржи. Сви захтеви, саопштења, одобрења Надзорног органа, Пројектанта,
Инвеститора или Инспекције морају бити забележени у грађевинском дневнику.
Извођач је дужан да се пре почетка радова упозна са пројектом и да, уколико дође до измена при
извођењу, то уради уз писмену сагласност Надзорног органа. За све измене и одступања, како у
погледу техничких решења, тако и у избору опреме дате пројектом, Извођач мора добити писмену
сагласност Надзорног органа, пре давања ове сагласности Надзорни орган је дужан да консултује
пројектанта, као и надлежни орган који је дао оцену техничке документације. Све измене Извођач је
дужан да унесе у пројекат, тако да је у могућности да по окончању радова преда Инвеститору
пројекат изведеног стања. Сав материјал који се уграђује мора да буде квалитетан и да одговара
стандардима. Материјал који не испуњава услове не сме се употребити.
Инвеститор је дужан да у току градње обезбеди стручни надзор над извођењем радова.
На градилишту Извођач је дужан да ускладишти опрему и материјал до почетка монтаже по
захтевима испоручиоца опреме и исту обезбеди од корозије и случајних оштећења.
Сав материјал се мора контролисати приликом пријема, по прописима и пројекту, а пре упућивања
на градилиште и мора одговарати важећим стадардима. Сва уграђена опрема мора имати атесте.
Извођач је дужан да пре почетка радова упореди решења у пројекту са изведеним грађевинским
радовима, те ако нађе да су потребна усаглашавања због измена у самом грађевинском решењу, да то
уради уз сагласност Надзорног органа. Уколико ово ствара накнадне радове, Инвеститор је дужан да
извођачу плати стварно утрошени материјал и ангажовану радну снагу.
По завршетку радова Извођач је дужан да изврши потребна испитивања уграђене опреме и изврши
проверу функционалност рада.
Пуштање објекта у сталан рад може се извршити по обављеном техничком прегледу и добијеној
дозволи за употребу.
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За исправност изведених радова Извођач гарантује према уговору, од дана стављања инсталација у
рад. Све кварове који би се могли појавити у гарантном року, због несолидне израде или због
употребе материјала слабог квалитета, Извођач је дужан да отклони без права на накнаду у року до 5
дана од дана пријављивања квара.
1.1. ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА
1.1.1. Темељи стубова осветљења
•Темељи за стубове осветљења израђују се на одговарајућем месту на којем је могуће одговарајуће
третирање бетона. Темељи се довозе на место уградње и врши њихово монтирање и постављање
стубова преко анкер завртњева постављених у угловима „анкер корпе“ убетониране у темељ стуба.
•Темељи се изводе према пројекту који је део техничке документације пројекта стуба за услове
земљишта и климатске услове који одговарају локацији на којој се изводе радови.
•Пре почетка копања јама за темеље контролисати положај централног колца за стуб и проверити
однос са осталим инсталацијама и елементима саобраћајнице.
•Динамику ископа темељних јама ускладити са динамиком израде темеља да не би дошло до
обрушавања земље и стварања блата у јамама што доводи до смањења носивости. Пре почетка
радова на ископу обезбедити потребан број сетова корпи са анкерним делом темеља стубова.
•Димензије „анкер корпе“ (осни размак и дебљина анкер завртња) морају одговарати димензијама на
лежишној плочи стуба.
•Горња површина темеља мора бити 10 цм изнад пројектоване коте околног терена. Ради
обезбеђивања пројектованих димензија овог дела темеља израђује се дрвена или метална оплата
одговарајућих димензија. Оплата мора покривати део темеља од најмање 10 цм у земљи испод
пројектоване коте околног терена.
•Горњи део темеља мора се обрадити тако да вода не може да се задржава око темељне плоче стуба.
Све видне површине темеља морају се обрадити тако да се онемогући задржавање воде.
•Ради увлачења каблова у стуб у темељ се постављају две (три) ПВЦ цеви
70 мм, а њихов положај
одређује траса каблова. Ивице отвора цеви на оба краја морају се фино обрадити (обарање ивица или
постављање уводница).
•По завршетку бетонирања и попуњавања рупа око темеља, сав преостали материјал уклонити или
испланирати око стуба.
•Обратити пажњу да се приликом извођења радова причини што мање штете околним површинама
(травњаци, тротоари, насип саобраћајнице).
1.1.2. Стубови осветљења
•Према стандардном решењу за инсталацију осветљења примењује се челични конусни стуб
монтажног типа.
•Стубови се производе према техничкој документацији урађеној према техничким захтевима
Инвеститора и климатским условима који одговарају подручју на коме се изводе радови. Пројектом
стуба морају бити решени сви детаљи на основу статичког прорачуна за одговарајући притисак ветра
и према захтевима из техничких услова тендера. Основни подаци о стубовима дати су у делу
Графичка документација.
•За стубове је потребно приложити атест издат од стране квалификоване и независне испитне
лабораторије. Уколико не постоји атест испоручиоца обавезно је испитивање прототипа стуба тог
произвођача.
•Стубови морају бити израђени из једног или два дела (сегмента). У случају да се стуб састоји из два
дела мора бити обезбеђено настављање на поуздан начин који неће дозвољавати могућност
међусобног померања два сегмента и оштећење споја било механичко или утицајем околине.
•Отвор на стубу за постављање прикључне плоче са осигурачима и везу напојних каблова
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инсталације и каблова за везу светиљки, предвидети са висином доње ивице отвора од минимално 0.5
м изнад гоње површине темеља. Ивице отвора обрадити тако да не буду оштре. Изнад отвора
обавезно урадити окапницу тако да се вода која се слива низ стуб усмерава ван зоне поклопца
отвора.
•Поклопац отвора на стубу мора добро да пријања на ивице отвора. Применити ефикасан начин
заптивања на местима налегања (еластична трака отпорна на старење и довољно еластична да
обезбеди тражено заптивање или неко друго решење). Причвршћивање поклопца извршити са једним
или два завртња са главом за „имбус“ кључ. По посебном захтеву се испоручује поклопац са
системом причвршћења против крађе.
•Заштита стубова од корозије биће металном превлаком – поцинковањем топлим поступком.
Припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора се извести према домаћим стандардима
и стандардима ИСО 1461 и ИСО 14713. Произвођач мора гарантовати трајност заштите од најмање
10 година за категорију корозивности Ц4 према ИСО 12944.
•Лежишну плочу стуба, пре монтаже стуба, са свих страна премазати епокси битуменом. Исто
урадити и са анкер завртњима и матицама анкер корпе.
•Треба избегавати било какво оштећење слоја антикорозионе заштите стуба током монтаже. Места са
мањим обимом оштећења заштите треба очистити, премазати средством за заштиту од корозије, а
затим премазати и емулзијом богатом цинком, све према одобрењу Наџорног органа. Стубови са
већим обимом оштећења антикорозионе заштите треба да буду демонтирани и уклоњени са
градилишта.
•Након монтаже на анкер завртњеве на темељу, контролише се вертикалност стуба и по потреби
врши подешавање подметањем челичних уложака под лежишну плочу стуба и заливањем зазора
између плоче и површине темеља експандирајућим малтером.
•Врх стуба мора да је прилагођен начину учвршћења светиљке. Уколико се на врху стуба поставља
лира, или неки други носач, мора се на ефикасан начин спречити њихово окретање из положаја који
треба да имају.
1.1.3. Кабловски водови за напајање инсталације осветљења
•Каблови инсталације осветљења полажу се према техничким условима датим у претходним
деловима. У овом одељку се дају услови за поједине радове који су специфични за каблове
инсталације јавног осветљења.
•Прикључивање кабла, увученог у стуб кроз цев у темељу, врши се на аралдитну плочу. Крај кабла се
ослободи спољашњег плашта, а жиле кабла се раздвоје све у дужини која омогућава несметано
прикључење на стезаљке аралдитне плоче. Место раздвајања жила кабла се обрађује изолационом
траком или се поставља кабловска завршница према упутству произвођача кабла и кабловске
завршнице. На крају жиле кабла скида се изолација и пресовањем учвршћује кабловска стопица која
одговара материјалу и пресеку проводника. За армиране каблове укључена је и израда уземљења са
испоруком проводника за ту сврху.
1.1.4. Светиљке
•Тип светиљке је одређен према критеријумима за осветљење саобраћајнице, светлотехничком
прорачуну и техничким условима из Пројектног задатка.
•Светиљке морају бити отпорне према свим атмосферским утицајима и конструисане тако да
обезбеде нормалан рад светлосног извора и пратеће опреме при температурама од -20°С до +50°С.
•Тело светиљке мора да је од метала, а заштита сијалице (протектор) од стакла. Степен заштите од
уласка страних тела мора да је бар ИП 66 за оптички блок, а ИП 43 за блок предспојних уређаја.
•Светиљка мора имати предспојне уређаје који одговарају захтевима за начин командовања радом
инсталације осветљења.
•Величина употребљеног предспојног уређаја одговара снази сијалице, према шеми веза светиљке.
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Смештај пригушнице и кондензатора зависи од врсте употребљене светиљке, па се у том смислу
морају поштовати подаци из техничке документације, одговарајуће светиљке.
•Свака светиљка се осигурава топљивим осигурачем називне струје према снази сијалице. Осигурач
се смешта на аралдитној плочи која се налази у отвору стуба.
•Веза светиљке од осигурача се изводи каблом тип ПП(-Y) или ПП00(-Y) кроз унутрашњост стуба.
Број жила кабла зависи од начина командовања инсталацијом осветљења и система заштите од
електричног удара.
1.2. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
•Сав материјал и опрема који се уграђују мора да одговара данас важећим СРПС или ИЕЦ
прописима. Опрема пре уградње мора да се испита према важећим прописима. Сви остали монтажни
радови морају да се изведу у складу са данас важећим СРПС прописима.
•У току градње Инвеститор и Извођач дужни су да обезбеде нормалан саобраћај постављањем за то
одређених ознака и обезбеде ископе на местима где исти могу да проузрокују незгоде за пешаке.
•После завршетка свих радова извршиће се интерни преглед, технички преглед, стављање у пробни и
стални погон у свему према захтевима Електродистрибуције.
•По завршетку свих радова Извођач и Наџорни орган Инвеститора дужни су да саставе тачан план
мреже и да га предају, преко инвеститора, органу који ће да експлоатише ову мрежу.
У ________________
Дана: __________ 2019. године

M.П.

Са техничким карактеристикама набавке
сагласно одговорно лице понуђача:
_______________________

НАПОМЕНА: Понуђач доставља ове Техничке карактеристике набавке, потписане од стране одговорног
лица и оверене.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Наручилац је у Предмеру радова и Техничким карактеристикама набавке радова на изградњи јавне расвете од
кружног тока до улаза у Нови Бечеј, прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме
прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за
извођење радова и увид у пројектно техничку документацију за предметну јавну набавку, али само уз
претходну писмену најаву Наручиоцу, која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
По ну ђ ачи кој и нам ер ав ај у да под н ос у по ну д у , им ај у об ав е зу да из в рше обилазак локације за
извођење радова, тј . увид на лицу места и да изврше увид у пројектно техничку документацију, уз
претходну најаву Наручиоцу, и да са понудом о томе доставе доставе доказ на обрасцу Изјаве о оствареном
увиду на лицу места (дата у Конкурсној документацији).
Обилазак локације могуће је извршити најкасније до дана истека рока за подношење понуда, у времену 09,0013,00 часова.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу: unt.rauski@gmail.com, лице задужено за излазак на
терен и обезбеђивање увида у пројектно-техничку документацију је Драган Раушки (телефон 063/536-730).
Наручилац поседује техничку документацију за извођење предметних радова.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
V 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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);
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3) 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);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5.) Закона, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: с обзиром на то да су
предмет јавне набавке радови на изградњи јавне расвете, услов из чл.75. ст.1.тач. 5. Закона није
предвиђен посебним прописом, и понуђач га не испуњава;
5) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити поред обавезних услова
и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке (чл. 76. Закона ), и то додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета:
6. финанасијски капацитет:
а) Да понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) није пословао са
губитком,
б) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2016., 2017. и 2018. години) остварио пословни
приход у минималном укупном износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а;
в) Да понуђач у периоду од 12 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за подношeње
понуда за предметну набавку на Порталу јавних набавки, није био у блокади;
7. пословни капацитет:
а) Да је понуђач у 2016, 2017. и 2018. години закључио уговоре и извршио радове на реконструкцији,
адаптацији или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од најмање
4.500.000,00 динара без ПДВ-а,
б) Понуђач треба да поседује међународно акредитоване сертификате за квалитет ISO 9001: 2008 за
извођења радова издатог од сертификационог тела, ISO 14001:2004 за извођења радова издатог од
сертификационог тела, ISO OHSAS 18001:2007, за извођења радова издатог од сертификационог тела,
ISO 50001:2011, за послове извођења радова издатог од сертификационог тела;
8. технички капацитет
а) Да понуђач у тренутку подношења понуде поседује неопходну опрему за извођење предметних
радова у власништву или да ће je користити по основу уговора (о закупу, лизингу) све до завршетка
понуђених радова, и то:
- најмање 1 (једну) покретну хидрауличну платформу-корпу за рад на висини од 14 метара и исту
ангажује на радовима који су предмет ове јавне набавке.
9. кадровски капацитет
а) Да понуђач у тренутку подношења понуде има ангажовано кључно техничко особље, које ради за
понуђача, и које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета, и то:
1. најмање 1 (једно) лице дипомирани инжењер електротехнике, који поседује лиценцу одговорног
извођача радова за електроинсталације, бр. лиценце 450-1;
2. најмање 6 (шест) радника са завршеним минимално средњим степеном стручне спреме електро
струке (електричари, електроинсталатери и ...), и који поседују уверење - потврду о способности за рад
на висини,
3. најмање 1 (једног) руковаоца покретном хидрауличном платформом, који поседује уверење о стручној
оспособљености за руковање покретном хидрауличном платформом, као и уверење – потврду о
способности за рад на висини,
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4. најмање 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду (приложити уверење).
___________________________

V. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

А) Испуњеност утврђених 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:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра, без
обзира на датум издавања;
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 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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
2) уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
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3) или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5.) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: с
обзиром на то да су предмет јавне набавке радови на изградњи јавне расвете доказ за услов из чл.75.
ст.1.тач. 5. Закона није предвиђен посебним прописом, односно наведени услов понуђач не треба да
испуњава и не треба да доказује;
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.
75. ст. 2. Закона којом понуђач доказује да је 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 је на снази у време подношења понуде (Oбразац Изјаве дат у поглављу VIII.5.).
Изјава мора да буде потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач
подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави з а подизвођача, потписану од стране
одговорног лица подизвођача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране одговорног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Б) Доказивање испуњености додатних услова:
6. финанасијски капацитет:
а) Да понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) није пословао са губитком,
б) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2016., 2017. и 2018. години) остварио пословни приход у
минималном укупном износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а;

Доказ за а) и б): Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора

уколико према Закону о рачуноводству и ревизији подлеже обавези ревизије финансијских извештаја – најдуже за претходне
три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. годину), из кога се јасно види да понуђач није пословао са губитком као и висина
оствареног пословног прихода,

в) Да понуђач у периоду од 12 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за подношeње понуда за
предметну набавку на Порталу јавних набавки, није био у блокади;

Доказ: Да понуђач у периоду од 12 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за подношeње понуда није био

у блокади доказује се подношењем Потврде Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана
неликвидности".

7. пословни капацитет:
а) Да је понуђач у 2016, 2017. и 2018. години закључио уговоре и извршио радове на реконструкцији, адаптацији
или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од најмање 4.500.000,00 динара без
ПДВ-а;

Доказ:

Понуђач попуњен, потписан и оверен образац Референт листе о изведеним радовима доставља са понудом (са износима,
датумима и листама купаца односно наручилаца). Изабрани понуђач на захтев Наручиоца (образац дат у Конкурсној
документацији), потписане и оверене оригиналне Потврде доставља заједно са уговорима о извођењу радова, као и првом и
последњом страном окончане ситуације из које се недвосмислено може утврдити да су радови изведени;
Напомена: Као референтни радови признаће се искључиво радови на реконструкцији, адаптацији или санацији јавне расвете
са ЛЕД изворима светлости;

б) Понуђач треба да поседује међународно акредитоване сертификате за квалитет ISO 9001: 2008 за извођења
радова издатог од сертификационог тела, ISO 14001:2004 за извођења радова издатог од сертификационог тела,
ISO OHSAS 18001:2007, за извођења радова издатог од сертификационог тела, ISO 50001:2011, за послове
извођења радова издатог од сертификационог тела;
Доказ:
Копије сертификата и потписана и оверена Изјава понуђача на меморандуму да поседује тражене сертификате;

17

8. технички капацитет
а) Да понуђач у тренутку подношења понуде поседује неопходну опрему за извођење предметних радова у
власништву или да ће je користити по основу уговора (о закупу, лизингу) све до завршетка понуђених радова, и
то најмање:
- 1 (једну) покретну хидрауличну платформу-корпу за рад на висини од 14 метара и исту ангажује на радовима
који су предмет ове јавне набавке;

Доказ:

копија важеће саобраћајне дозволе или очитана важећа саобраћајна дозвола, а уколико ће се платформа
користити по основу уговора (о закупу, лизингу), тада поред напред наведених доказа за понуђача који поседује
опрему у власништву, треба доставити и уговор (о закупу, лизингу);
9. кадровски капацитет
а) Да понуђач у тренутку подношења понуде има ангажовано кључно техничко особље, које ради за понуђача, и
које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета, и то:
1. најмање 1 (једно) лице дипомирани инжењер електротехнике, који поседује лиценцу одговорног извођача
радова за електроинсталације, бр. лиценце 450-1;
2. најмање 6 (шест) радника са завршеним минимално средњим степеном стручне спреме електро струке
(електричари, електроинсталатери и ...), и који поседују уверење - потврду о способности за рад на висини,
3. најмање 1 (једног) руковаоца покретном хидрауличном платформом, који поседује уверење о стручној
оспособљености за руковање покретном хидрауличном платформом, као и уверење – потврду о способности за
рад на висини,
4. најмање 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду (приложити уверење);

Докази:

- ЗА СВА наведена лица доказ да раде за понуђача: радне књижице или уговори из којих се може утврдити да
раде за понуђача, као и тачан назив занимања – струке, а уколико наведено не може да се утврди, онда треба
доставити и доказ о школској спреми;
- за одговорног извођаче радова (ред. бр. 1.) се доставља: важећа дозвола надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, и то:
а) лиценца за 1 (једног) одговорног извођача радова за електроинсталације, бр. лиценце 450-1;
б) доказ да је свака од лиценци за одговорног извођача радова важећа–издат од Инжењерске коморе
Србије, док доказ о школској спреми одговорног извођача радова не треба доставити.
- за лице под ред. бр. 2. треба приложити и Потврду за рад на висини – Важеће лекарско уверење за рад на
висини;
- за лице под ред. бр. 3. треба приложити и важећу дозволу за руковање покретном хидрауличном платформом и
Потврду за рад на висини – Важеће лекарско уверење за рад на висини;
- за лице под ред. бр. 4. треба приложити и уверење о положеном стручном испиту за обављање послова
безбедности и здравља на раду.
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 става 2. Закона.
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 става 2. Закона, а додатне услове сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

Сходно одредбама чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је одредио да
испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у предметном поступку јавне набавке,
понуђач, подизвођач (уколико је ангажован) и учесник у заједничкој понуди (уколико
понуду подноси група понуђача), могу доказати достављањем ИЗЈАВА (дате у поглављу V.
3. и у поглављу VIII.5), које чине саставни део Конкурсне документације, којима понуђач
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и
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додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став
2. Закона и члана 76. Закона.
Наведене доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач може доставити у
неовереним копијама.
Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа (који су у понуди достављени у неовереним фотокопијама).
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе на
увид (оригинал или оверене копије свих или појединих, тражених доказа), наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим
да наведе који су то докази и интернет страницу надлежног органа на којој су доступни.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, приликом подношења понуде, нису дужни да доставе доказ
о испуњености обавезних услова за учешће у поступку набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, сходно чл. 78.
Закона.
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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може проверити да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико
уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити
своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V. 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76 . ЗАКОНА
ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача ____________________________________________ , дајем
ИЗЈАВУ
да понуђач испуњава обавезне услове, као и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке радова
на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју Наручилац спроводи поступак
јавне набавке мале вредности број IV 04-404-3/1-2019, у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о
јавним набавкама, и то:




Да је понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
Да понуђач 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;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;



Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) није пословао са губитком
и да у сваком тренутку може доставити тражене доказе о томе;



Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. година) остварио пословни приход
у минималном укупном износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а и да у сваком тренутку мже доставити
тражене доказе о томе;



Да понуђач у периоду од 12 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за подношeње понуда
за предметну набавку на Порталу јавних набавки, није био у блокади и да у сваком моменту може доставити
тражени доказ о томе;



Да је понуђач у периоду од од 2016. до 2018. године закључио уговоре и извршио радове на
реконструкцији, адаптацији или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од
најмање 4.500.000,00 динара без ПДВ-а и да у сваком моменту може доставити тражене доказе о томе;



Да понуђач поседује међународно акредитоване сертификате за квалитет ISO 9001: 2008 за извођења
радова издатог од сертификационог тела, ISO 14001:2004 за извођења радова издатог од сертификационог
тела, ISO OHSAS 18001:2007, за извођења радова издатог од сертификационог тела, ISO 50001:2011, за
послове извођења радова издатог од сертификационог тела и да у сваком моменту може доставити тражене
доказе о томе;



Да понуђач у тренутку подношења понуде поседује неопходну опрему за извођење предметних радова у
власништву или да ће je користити по основу уговора (о закупу, лизингу) све до завршетка понуђених радова,
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и то најмање: 1 (једну) покретну хидрауличну платформу-корпу за рад на висини од 14 метара и исту
ангажује на радовима који су предмет ове јавне набавке и да у сваком моменту може доставити тражени
доказ о томе;


Да понуђач у тренутку подношења понуде има ангажовано кључно техничко особље, које ради за
понуђача, и које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета, и то: најмање 1 (једно) лице
дипомирани инжењер електротехнике, који поседује лиценцу одговорног извођача радова за
електроинсталације, бр. лиценце 450-1, најмање 6 (шест) радника са завршеним минимално средњим
степеном стручне спреме електро струке (електричари, електроинсталатери и ...), и који поседују уверење потврду о способности за рад на висини, најмање 1 (једног) руковаоца покретном хидрауличном платформом,
који поседује уверење о стручној оспособљености за руковање покретном хидрауличном платформом, као и
уверење – потврду о способности за рад на висини и најмање 1 (једно) лице задужено за безбедност и
здравље на раду (приложити уверење) и да у сваком моменту могу доставити тражене доказе о томе;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П. _____________________

(име и презиме, потпис одговорног лица)

Напомена: 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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ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
у поступку јавне набавке мале вредности
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача _________________________________________________ , дајем
ИЗЈАВУ
да подизвођач испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова на изградњи јавне
расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале
вредности број IV 04-404-3/1-2019, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:




Да је подизвођач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
Да подизвођач 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;
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;
Kао подизвођач изјављујем да ћемо, уколико наручилац то затражи, наручиоцу доставити све
захтеване доказе (прописано чланом 77. ЗЈН) у року од 5 дана од дана пријема писменог позива
наручиоца.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

(име и презиме, потпис овлашћеног лица)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V. 4. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.
Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини до 30 %
вредности понуде без ПДВ-а.
1. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а у т р е н у т к у з а к љ у ч е њ а
уговора поднесе:
-

уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од
понуђача захтева да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања, јер је Понуђачу ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева
аванс у висини до 30 % вредности понуде без ПДВ-а (уз достављено средство обезбеђења за
повраћај авансног плаћања);

-

средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би
понуђач обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.

2. Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а приликом примопредаје извршених
радова, наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
И з а б р а н и понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, поред меница, наручиоцу преда и
оверена и потписана менична овлашћења у оригиналу (на приложеном обрасцу), уколико их није
доставио са понудом, оригиналне потврде о поднетим захтевима за регистрацију меница, као и
фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид, на начин
који је одређен тачком 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду (поглавље VII. 1. Конкурсне
документације).
___________________
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ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019
ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ
- за корисника бланко менице –

КОРИСНИК: OПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, серије __________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини до 30% од вредности понуде без ПДВ-а), за јавну набавку радова
на изградњи јавне расвете на кружном току, за коју наручилац Општина Нови Бечеј спроводи поступак
јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019, а по основу гаранције за повраћај авансног
плаћања.

Рок важења ове менице је 10 дана дужи од рока извршења предметне набавке и реализације уговорних
обавеза.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем _________________ банку, код које имамо рачун, да наплату – плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а
1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац попунити и доставити уколико је понуђач поднео понуду са авансним плаћањем;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије
на увид) и ово менично овлашћење.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским
средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији (уз подношење оригинала или оверене
фотокопије на увид).
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни и плативи на први позив и без права на приговор.
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ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
- за корисника бланко соло менице –
КОРИСНИК: OПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, серије __________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку радова
на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац Општина Нови
Бечеј спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019, а по основу
гаранције за извршење уговорних обавеза.

Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за испуњење обавеза понуђача која је
предмет обезбеђења, тј. 30 (тридесет) дана дужи од истека рока коначног извршења посла, тј. предметне набавке
и реализације уговорних обавеза.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем _________________ банку, код које имамо рачун, да наплату – плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом потписивања уговора;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије
на увид), ово менично овлашћење и оригинална потврду о поднетом захтеву за регистрацију менице.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским
средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији (уз подношење оригинала или оверене
фотокопије на увид).
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни и плативи на први позив и без права на приговор.
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ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
- за корисника бланко соло менице –
КОРИСНИК: OПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-a), за јавну набавку
радова Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју
наручилац Општина Нови Бечеј спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. IV 04-4043/1-2019, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Рок важења ове менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без
протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем _________________ банку, код које имамо рачун, да наплату – плаћање изврши на
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за
Повериоца.
Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом потписивања уговора;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије
на увид) и ово менично овлашћење.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским
средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији (уз подношење оригинала или оверене
фотокопије на увид).
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни и плативи на први позив и без права на приговор.
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V 5. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ И ПОТВРДЕ

ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
РЕФЕРЕНТ ЛИСТА

за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј
У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца / купаца, којима је понуђач у претходне 3
(три) године ( у пер ио д у од 20 16 . – 201 8 . год и н е ) закључио уговоре и извршио радове на реконструкцији,
адаптацији или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од најмање 4.500.000,00
динара без ПДВ.
У обрасцу треба навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца / купаца, датум
закључења уговора (за закључене уговоре у периоду 2016.-2018) и уговорену вредност радова у динарима без
ПДВ-а.
Вредност
уговора у дин.
Ред.
Лице за контакт
Датум
без ПДВ-а:
бр. Референтни наручилац:
и тел. број:
Уговора:
1.
2.
3.
4.
5.

1-...

УКУПНО без ПДВ-а:

- Понуђач уноси податке о реализованим уговорима, из чега се види да је понуђач у периоду који је

Наручилац одредио (од 2016. до 2018. године), извршио радове на реконструкцији, адаптацији или
санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од најмање 4.500.000,00 динара без
ПДВ;
- У случају више референци образац треба фотокопирати;
- Свака референтна набавка мора бити документована Потврдом, закљученим Уговором и окончаном
ситуацијом;
- Образац Референт листе се доставља са понудом.
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
________________________

Напомена: Изабрани понуђач ће на захтев Наручиоца, уз Референт листу, доставити и обрасце Потврде за
све наручиоце / купце наведене у обрасцу Референт листе (потписане и оверене), фотокопије уговора за
радове на реконструкцији, адаптацији или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној
вредности од најмање 4.500.000,00 динара без ПДВ (у периоду 2016. - 2018. године), закључених са
референтим наручиоцима / купцима, као и првом и последњом страном окончане ситуације из које се
недвосмислено може утврдити да су радови изведени.
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Образац Потврде
Назив наручиоца: ______________________________________________
Седиште и адреса наручиоца: ____________________________________
Матични број наручиоца: _______________________________________
ПИБ наручиоца: _______________________________________________
Место и датум издавања потврде: _________________, _______________
Контакт особа наручиоца: ____________________, тел. _______________

П О Т В Р Д А

о реализацији закључених уговора
Да је извођач радова
___________________________________________________________________________________
(назив и седиште и адреса извођача радова)
у ___________. години (у периоду од 2016 до 2018. године), за потребе Наручиоца радова
__________________________________________ , квалитетно и у уговореном року извршио радове на
реконструкцији, адаптацији или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости (подвући врсту
изведених радова), у укупној вредности од __________________________ динара без ПДВ-а, односно
_____________________________ динара са ПДВ-ом.
Потврда се издаје на захтев извођача радова ____________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке радовa на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у
Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-3/1-2019, који спроводи општина Нови Бечеј, и у друге сврхе се не може
употребити.
М.П.

Напомена:

Овлашћено лице Наручиоца:
_____________________

- Изабрани добављач – извођач радова доставља Потврде о реализацији закључених уговора на позив Наручиоца
пре доношења Одлуке о додели уговора, јер сходно одредбама Конкурсне документације, Наручилац може
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке на увид, чију су испуњеност понуђачи доказали Изјавом о испуњавању услова за учешће у
поступку јавне набавке или који су у понуди достављени у неовереним копијама;
- Образац потврде копирати, попунити и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / купца) уз сваки
уговор наведен у обрасцу Референт листе;
- Уколико понуђач достави доказ о реализацији закључених уговора на обрасцу који није предвиђен овом
Конкурсном документацијом, Наручилац истe може уважити само уколико садржe све податке предвиђене овим
обрасцем Потврде;
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V 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА
Образац Изјаве о оствареном увиду на лицу места
Пословно име понуђача: ______________________________________________
Скраћено пословно име понуђача: ______________________________________________
Седиште и адреса понуђача: ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
ПИБ понуђача: _______________________________________________
Ради припремања и подношења понуде за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног
тока до улаза у Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-3/1-2019, као овлашћено лице понуђача
____________________________________________, у предметном поступку дајем

ИЗЈАВА

О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

Понуђач _________________________________________________________________ изјављује да
(уписати назив и седиште и адреса понуђача)
је ради припремања и подношења понуде за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете на кружном
току, ЈН број IV 04-404-3/1-2019, дана ________________ 2019. године, извршио обилазак локације за
извођење радова, тј . увид на лицу места, као и увид у пројектно техничку документацију, те
изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити
основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.

У _____________________
Дана: ____________ 2019. године
М.П.

Овлашћено лице Понуђача:
_____________________

М.П.

Овлашћено лице Наручиоца:
_____________________
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Напомена: Образац ове Изјаве чини обавезни део понуде понуђача.

V 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА РАДОВА
Пословно име понуђача: ______________________________________________
Скраћено пословно име понуђача: ______________________________________
Седиште и адреса понуђача: ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
ПИБ понуђача: _______________________________________________
Особа за контакт:
Као понуђач у поступку предметне јавне набавке радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до
улаза у Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-3/1-2019, достављам

ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ
ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом потписивања
Уговора, а најкасније пре почетка радова Наручиоцу доставити на усвајање Динамички план - предлог
динамике извођења радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, ЈН број
IV 04-404-3/1-2019, са роковима, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, и који ће у целини
бити усклађен са почетком извођења радова, динамиком и завршетком грађевинских радова, који ће се
изводити по уговору.

У __________________
Дана: __________ 2019. године

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

Напомена: Ова Изјава чини обавезни део понуде понуђача.
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
СА МЕТОДОЛОГИЈОМ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА

Наручилац ће Одлуку о додели уговора за јавну набавка радова на изградњи јавне расвете на кружном
току, ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019, донети применом критеријума „економски најповољнија
понуда“, тако да ће оцењивање и рангирање понуда извршити применом утврђене Методологије за
доделу пондера за предметну набавку.
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума „економски најповољнија
понуда“, при чему ће се оцењивање и рангирање понуда вршити применом следећих елемената
критеријума: понуђена цена (ПЦ), број уграђених светиљки - сијалица (БС) и гарантни рок (ГР).
Наручилац је елементе наведеног критеријума, који ће се користити за оцењивање и рангирање понуда,
вредновао на следећи начин:
ПЦ - понуђена цена 55 бодова,
БС - број уграђених светиљки - сијалица - 20 бодова,
ГР - гарантни рок 25 бодова,
свега: 100 бодова;

тако да се УКУПАН БРОЈ БОДОВА (УБ) се израчунава на следећи начин:
УБ = ПЦ + БС +ГР;
1) Понуђена цена (ПЦ), ББ = број бодова је 55.
Понуда са најнижом ценом добија максимални број бодова - 55.
Остале понуде се вреднују по следећој формули: Кц = Ц мин. / Ц п
(Кц = коефицијент повољности цене, Ц мин. = најнижа укупна цена понуде, Ц п = укупна цена понуде која се
оцењује).
Број бодова по основу понуђене цене се израчунава на следећи начин: ПЦ = Кц х ББ.
Доказ: Понуђена цена у Обрасцу понуде;

2) Број уграђених светиљки - сијалица (БС), ББ = број бодова је 20.

Понуда понуђача који у периоду од 2016 до 2018. године има уграђен највећи број комада светиљкисијалица добија максимални број бодова – 20 бодова,
Остале понуде се вреднују по следећој формули: Кбс = БС п. / БС мах.
(Кбс = коефицијент повољности броја светиљки-сијалица, БС п. = понуђени број светиљки-сијалица понуде која
се оцењује, БС мах = највећи понуђени број светиљки-сијалица ).
Број бодова по основу понуђене цене се израчунава на следећи начин: БС = Кбс х ББ.
Доказ: Попуњена и оверена Изјава Понуђача о броју уграђених светиљки – сијалица у периоду од 2016 до 2018.
године (дата на меморандуму понуђача), што ће понуђач, уколико буде потребно, на захтев наручиоца
документовати уговорима и окончаним ситуацијама за уграђене светиљке – сијалице;
3) Гарантни рок (ГР), ), ББ = број бодова је 25.
Понуда са гарантним роком преко 4 (четири) године, добија максимални број бодова – 25 бодова;
- за понуђени гарантни рок за извршене радове од 2 (две) године, добија се 10 бодова,
- за понуђени гарантни рок за извршене радове од 2 (две) и један дан до 3 (три) године, добија се 15 бодова,
- за понуђени гарантни рок за извршене радове од 3 (три) и један дан до 4 (четири) године, добија се 20 бодова
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и - за понуђени гарантни рок за извршене радове од преко 4 (четири) године, добија се максимални број бодова –
25 бодова;
Доказ: Попуњена и оверена Изјава понуђача понуђача о гарантном року (дата на меморандуму понуђача),
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају понуђеног
гарантног рока исте дужине трајања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу
цену.

По спроведеном оцењивању и рангирању прихватљивих понуда, наручилац ће сачинити Извештај о
стручној оцени понуда.
________________________________

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
VII 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА: НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, А

ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све
услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасцима који су саставни део Конкурсне
документрације.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне документације и мора
бити јасна и недвосмислена, читко попуњена, откуцана или написана, и потписана и оверена од стране
одговорног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да да понуду за све ставке предмера радова, у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа.
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.
Свака евентуална исправка уписаних података у обрасцима, за сваку позицију посебно мора бити
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Понуда, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, односно да је предата онако како је
затворена, на којој је на предњој страни написан текст: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА - Набавка радова на
изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“, а на
полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за
контакт, које је именовано од стране понуђача.
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Понуда се шаље поштом на адресу Општина Нови Бечеј, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или
предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси.
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.
Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег дана рока, тј. 8. дана од
дана објављивања на Порталу јавних набавки, тј. 08. 05. 2019. године до 11,00 часова.
Неблаговремене понуде, које је наручилац примио по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно које
су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, наручилац ће по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке:

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, наручилац је, сходно одредбама чл.
77.став 4. Закона, утврдио да се испуњеност услова из члана 75 и 76. Закона за учешће у
предметном поступку доказује достављањем доказати достављањем ИЗЈАВА (дате у поглављу V. 3.
и у поглављу VIII.5), које чине саставни део Конкурсне документације, којима понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и члана 76. Закона.
Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке на увид, чију
су испуњеност понуђачи доказали Изјавом о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке или
који су у понуди достављени у неовереним копијама.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе на увид (оригинал или оверене копије свих или појединих, тражених доказа), наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

2. Попуњене, потписане од стране одговорног лица и оверене печатом понуђача обрасце
и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:
1. Образац Предмера радова и Техничке карактеристике набавке - Прилог Предмера радова
(Поглавље III);
2. Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама;
3. Изјаве свих чланова групе понуђача о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона о
јавним набавкама, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом – уколико понуду подноси група понуђача;
4. Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама - уколико се подноси понуда са подизвођачем;
5. Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се подноси понуда са
подизвођачем;
6. Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду
подноси група понуђача;
7. Изјаву на меморандуму понуђача, као доказ да електричне сијалице које ће употребити у
набавци имају и одговарајући век трајања из чл. 16. Правилника о минималним
критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке;
8. Понуђач доставља и Листу са подацима (каталог) о електричној светиљци у складу са
прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и
светиљки представља доказ да електричне сијалице које су предмет јавне набавке
имајуодговарајућу класу енергетске ефикасности из чл. 16. наведеног Правилника;
Уколико Понуђач нуди одговарајуће, тј.замену за светиљке предвиђене предмером
потребно је за сваки понуђени тип светиљке доставити карактеристике;
9. Образац Референт листе (уз понуду), док Потврде о реализацији закључених уговора са

33

закљученим уговорима, наручилац од изабраног понуђача може захтевати да их достави;
10. Образац Изјаве понуђача о обиласку локације;
11. Образац изјаве о достављању Динамичког плана, који је дат у Поглављу V Конкурсне
документације.
12. Изјава понуђача о понуђеном гарантном року, дата на меморандуму понуђача;
13. Изјава понуђача о броју уграђених светиљки – сијалица , дата на меморандуму понуђача;
14. Образац Понуде:
14.1. Образац Образац понуде и структуре цене са понуђеном ценом (јединична и
укупна) без ПДВ-а, укупну понуђену цену радова без ПДВ-а,
14.2. Образложење за Образац структуре цене,
14.3. Образац трошкова припреме понуде,
14.4. Образац изјаве о независној понуди и
14.5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона;
15. Модел уговора;

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА:
Предметна набавка није обликована по партијама.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није допуштено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који
је одређен у Конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико
то учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора о јавној
набавци, наручилац ће закључити уговор са првом следећем најповољнијем понуђачем.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Нови Бечеј, 23272 НОВИ
БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси, са
назнаком на предњој страни:

„Измена понуде за јавну набавку радова – НЕ ОТВАРАТИ - Набавка радова на изградњи јавне расвете од
кружног тока до улаза у Нови Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“, или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – НЕ ОТВАРАТИ - Набавка радова на изградњи јавне расвете од
кружног тока до улаза у Нови Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“, или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – НЕ ОТВАРАТИ - Набавка радова на изградњи јавне расвете од
кружног тока до улаза у Нови Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – НЕ ОТВАРАТИ - Набавка радова на изградњи јавне расвете
од кружног тока до улаза у Нови Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“.

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. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ 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.
Наручилац ће све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (чл. 87. ст. 4.Закона)
одбити.
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у
заједничкој понуди, рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са
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навођењем броја подизвођача, процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши преко
подизвођача).
7. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII)
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
V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач за подизвођача доставља и Изјаву подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се
подноси понуда са подизвођачем (дата у поглављу VII.2. Конкурсне документације), као и Образац
Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из поглавља VIII.5. Конкурсне документације).
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У том случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПОРАЗУМУ, САСТАВНОМ ДЕЛУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, И ОБАВЕЗНОЈ
САДРЖИНИ СПОРАЗУМА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (из
поглављa VII.3. Конкурсне документације), којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4 и 5. Закона, и то податке о:
 члану групе који ће у име чланова групе бити носилац посла (који ће у име групе попунити и
потписати образце из конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није
другачије назначено, дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити
извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, као и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Група понуђача је дужна да достави и Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из
поглавља VIII.5. Конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: Наручилац ће добављачу – извођачу радова
платити: аванс у висини до 30% вредности понуде без ПДВ-а по закљученом уговору уз достављено
средство обезбеђења за повраћај аванса, а остатак по 1 (једној) испостављеној привременој и окончаној
ситуацији (окончана ситуација не може бити мања од 25 % уговорене цене без ПДВ-а), у законском року
до 45 (четрдесетпет) дана, уплатом на текући рачун добављача;
Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини до 30 %
вредности понуде без ПДВ-а;
9.2. Захтев у погледу места извођења радова: Од кружног тока до улаза у Нови Бечеј.
9.3. Захтев у погледу рока почетка радова: По закључењу уговора и увођења Извођача радова у посао;
9.4. Захтев у погледу рока завршетка радова: до 45 радних дана од увођења извођача у посао;
9.5. Захтев у погледу гарантног рока: Минимални гарантни рок је 2 године од дана извршене
примопредаје радова и окончане ситуације;
9.6. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и сл.), иста ће
се сматрати неприхватљивом.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.
9.7. Захтеви у погледу рока важења уговора: уговор се закључује на одређено време, са роком важења
до завршетка радова и реализације свих уговорених обавеза.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са исказаним јединичним ценама и укупном ценом без
пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке радова и који терете предметну набавку, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора, не подлежу
обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
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Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цена радне снаге, енергената и др. елемената који су
важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни
из каквог разлога.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које
има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове транспорта и
друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, уписаним у
грађевинској књизи и овереним од стране надзорног органа Наручиоца, а на основу понуђених
јединичних цена из усвојене понуде.
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова,
наручилац радова ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а, док ће порески
дужник за предметни промет обрачунати и платити ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а (према
набавци).
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у количини
до 10 (десет) % уговорених количина, Извођач радова је дужан да са том врстом радова застане и
писмено обавести стручни надзор и Наручиоца о томе.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова по јединичним
ценама из понуде (сходно одредбама чл. 22. Посебних узанси о грађењу – „Сл. лист СФРЈ, бр.18/77),
које су фиксне и непроменљиве за све позиције предмера радова за које се утврди постојање вишкова
радова, под условом да извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова (без
измене уговора о јавној набавци).
У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због
непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да
вредност свих додатних радова није већа од 15 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора и
да од закључења првобитног уговора није прошло више од три године, наручилац ће исте прибавити
сходно одредбама чл. 36. ст.1. тач. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015).
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Укупну цену набавке потребно је исказати нумерички и текстуално, а у случају неслагања, текстуално
исказана цена ће бити меродавна.
Након закључења уговора промена уговорених цена није могућа, тј. уговорена цена мора бити фиксна и
не може се мењати ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
ПРЕЦИЗИРАЊЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Комисија наручиоца је припремила Образац понуде и структуре цене за предметну јавну набавку радова
у ком су наведени основни елементи понуђене цене, те се сходно одредбама чл. 12. став 2. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), сматра да је сачињен Образац структуре
цене за предметну набавку, те је Комисија Наручиоца припремила само Образложење за Образац
„Структура цене“ за предметну јавну набавку радова.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.
Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање у висини до 30 %
вредности понуде без ПДВ-а;
И з а б р а н и понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, поред меница, наручиоцу преда и
оверена и потписана менична овлашћења у оригиналу (на обрасцу из поглавља V одељак 4), уколико их
није доставио са понудом, оригиналне потврде о поднетим захтевима за регистрацију меница, као и
фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид, на начин
који је одређен тачком 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду (поглавље VII. 1. Конкурсне
документације).
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

И з а б р а н и понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу средства
финансијског обезбеђења - менице које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са траженим роком важења,
који је дужи од рока извршења предметне набавке, и то:
1. Уколико је понуђач поднео понуду са авансним плаћањем, тада је понуђач обавезан да у
тренутку закључења уговора, наручиоцу достави: средство финансијског обезбеђења –бланко
соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог и одобреног аванса (до 30 %
вредности понуде без ПДВ-а). Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
располагање финансијским средствима, оверена печатом и регистрована - евидентирана у Регистру
меница и овлашћења НБС, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, којом понуђач обезбеђује
повраћај авансног плаћања наручиоцу за случај неиспуњења уговорне обавезе, са клаузулом „без
протеста“ у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важења наjкраће до правдања аванса,
односно 10 дана дужим од рока извршења предметне набавке и реализације уговорених обавеза.
У случају уговореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него
што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
2 . М е н и ц у за извршење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Меница за извршење уговорних обавеза издаје се у висини од 10 % 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 менице за извршење уговорних обавеза мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу 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.
3 . М е н и ц у за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10 % од
укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног
рока који је одређен за Конкурсном документацијом (гарантни рок за изведене радове је 2 године од
дана примопредаје радова). Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Напомена: Наведена документација, коју изабрани понуђач доставља, треба да испуњава следеће услове:
- Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
располагање финансијским средствима;
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-

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи
у меничном овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној фотокопији (уз
подношење оригинала или оверене фотокопије на увид);
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни и плативи на први позив и
без права на приговор;

12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:
Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном
углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало
понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2.
Закона.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ
МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

Наручилац поседује техничку документацију за извођење предметних радова.
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак
локације за извођење радова и увид у пројектно техничку документацију за предметну јавну набавку,
али само уз претходну писмену најаву Наручиоцу која садржи податке о лицима овлашћеним за
обилазак локације.
По ну ђачи који намер авају да под носу понуду , имај у обавезу да изврше обилазак
локације за извођење радова, тј . увид на лицу места и да изврше увид у пројектно техничку
документацију, уз претходну најаву Наручиоцу, и да са понудом о томе доставе доставе доказ на
обрасцу Изјаве о оствареном увиду на лицу места (дата у Конкурсној документацији).
Обилазак локације могуће је извршити најкасније до дана истека рока за подношење понуда, у времену
09,00-13,00 часова.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу: unt.rauski@gmail.com, лице задужено за
излазак на терен и обезбеђивање увида у пројектно-техничку документацију је Драган Раушки (телефон
063/536-730).
14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА
ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ
НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20.
ЗАКОНА

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
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недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује се на адресу наручиоца (непосредно,
поштом или, e-mailom), са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови
Бечеј – ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019“.
Заинтересовано лице, које је тражило од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, и указало наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији а наручилац исте није отклонио, може поднети захтев за заштиту права којим
се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а
захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
измене и допуне ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.novibecej.rs.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.novibecej.rs.
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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 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. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ
ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
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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

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума „економски најповољнија
понуда“, детаљно описано у поглављу VI Конкурсне документације.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ НА КОЈИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У
случају понуђеног гарантног рока исте дужине трајања, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио нижу цену.
19. OБAВEШТEЊE О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Наручилац може доделити и закључити уговор са понуђачем чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене
цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредност јавне набавке, у складу са одредбама
чл. 107. ст. 4. Закона.
Наручилац ће потписани уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (5 дана од дана објављивања
Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН).
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.
20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у количини
до 10 (десет) % уговорених количина, Извођач радова је дужан да са том врстом радова застане и
писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца о томе.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова по јединичним
ценама из понуде (сходно одредбама чл. 22. Посебних узанси о грађењу – „Сл. лист СФРЈ, бр.18/77),
које су фиксне и непроменљиве за све позиције предмера радова за које се утврди постојање вишкова
радова, под условом да извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова (без
измене уговора о јавној набавци).
У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због
непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да
вредност свих додатних радова није већа од 15 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора и
да од закључења првобитног уговора није прошло више од три године, наручилац ће исте прибавити
сходно одредбама чл. 36. ст. 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због
промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач
радова није могао да утиче, а које се односе на:
(1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње
доба и за место на коме се радови изводе и сл.)
(2) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морају извести.
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Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
Ради припремања и подношења понуде за предметну јавну набавку радова, Извођач радова је извршио
обилазак локације за извођење радова, тј . извршио увид на лицу места, као и увид у пројектно
техничку документацију, те је упознат са свим условима извођења радова и да они не могу бити основ
за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.
21. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА,
са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151.
став 1. тач. 1 –7. Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1 – 3. Закона и детаљним
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6. Закона којом се потврђује да је уплата таксе
извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу,
како би се захтев сматрао потпуним.
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 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца или електронском поштом на e-mail milena.kresoja@novibecej.rs.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 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.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет 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.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, али
наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити
уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права,
при чему је дужан да у Обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље
активности у поступку јавне набавке.
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. овог 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 - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број
јавне набавкe;.
(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 Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
22. За све што није наведено у Конкурсној документацији примењиваће се прописи о jавним
набавкама.
23. Конкурсна документација је нумерисана и има 69. страна.
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VII. 2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
Изјављујемо да за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до
улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац Општина Нови Бечеј спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо подизвођачи понуђачу и
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
Овом изјавом понуђачу _______________________________________________________ из
__________________________, ПИБ _________________ , Матични број: _______________ ,
дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије назначено.
Р.бр.

1.

Назив, седиште и ПИБ подизвођача,
са описом радова које ће извести и
процентуалним учешћем у понуди
понуђача:
2.

Потпис одговорног лица и
печат подизвођача
3.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

1.
____ % учешћа у понуди

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.
____ % учешћа у понуди

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.
____ % учешћа у понуди
Напомена: Образац по потреби фотокопирати
Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

М.П.
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VII. 3. СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до
улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац Општина Нови Бечеј спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо учесници у заједничкој понуди
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
1) Овим споразумом члану групе понуђача _____________________________________________
из ________________________________ , ПИБ: _____________, матич. број: ______________
понуђачу наведеном под редним бројем 1., дајемо овлашћење да:
 у наше име буде носилац посла (који ће у име групе попунити и потписати образце из конкурсне
документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није другачије назначено, дати
средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити извршено плаћање од
стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем, као и
 и опише послове сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора (дат под тач. 2) овог
споразума).
2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:
Р.б.
1.
1.

Назив, седиште и ПИБ
сваког од учесника у
заједничкој понуди
2.
Овлашћени члан
групе
понуђача:

Потпис одговорног лица и
печат учесника у заједничкој
понуди
3.

Опис послова–обавеза сваког од
понуђача из групе понуђача
у извршењу уговора
4.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати
Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.

______________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
VIII. 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ____________ (датум) за јавну набавку радова на изградњи јавне
расвете на кружном току, ЈН број IV 04-404-3/1-2019:
1)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Број текућег рачуна понуђача
Назив банке:
Телефон:
Телефакс:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
1. самостално;
2. са подизвођачем ________________ (уписати број подизвођача)
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу: __________________
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача ____________________________
3. као заједничку понуду _____________ (уписати број свих учесника у заједничкој понуди,
рачунајући и подносиоца понуде)
(уписати начин подношења понуде: самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду,
број подизвођача и број учесника у заједничкој понуди);
Напомена: заокружити начин подношења понуде, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о укупном броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група
понуђача;

Датум:

Понуђач:

_____________________________

М.П. ________________________________
46

1)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

3)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају и достављају 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, oвери и достави.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају и достављају 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 члана групе понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до
улаза у Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-3/1-2019:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј
ПОНУЂЕНА ЦЕНА

у динарима

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i svih
potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionisala.
Izvođač radova je obavezan da pre otvaranja iskopa obeleži postojeću podzemnu i nadzemnu instalaciju sa predstavnicima
organizacija čije su one vlasništvo i u skladu sa propisima, projektnom dokumentacijom i zahtevima vlasnika obezbedi
potpunu zaštitu istih.
Potrebno je da izbor svetiljki i stubova za javnu rasvetu bude usklađen, tj. da izabrane svetiljke odgovaraju izabranim
stubovima i nosačima (u skladu sa svetlotehničkim proračunom i specifikacijama tipova datim u Tehničkom opisu

Ред.
бр.:

Опис позиције:

Јед.
мере:

К
о
л
.:

MATERIJAL

1

Svetiljka za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti
ukupne snage maksimalno 96W i svetlosnog fluksa LED
izvora minimalno 11.700 lm. Neutralno bela boja svetlosti
temperature 4000K. Srednje usnopljena svetlosna raspodela
DM. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne
opadne na manje od 80% od inicijalnog. Minimalni inicijalni
svetlosni fluks svetiljke je 10.062 lm, dok je svetlosna
efikasnos tsvetiljke minimalno 104 lm/W. Svetiljka je
opremljen asa DALI električnom predspojnom spravom.
Radna temperatura od -30 stepeni do +35 stepeni Celzijusa.
Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene
pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u
prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od
aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za
hlađenje. Optički sistem je od polikarbonata. Protektor je od
termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji
se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora
može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka
je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08.
Klasa izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena
zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje optičkog bloka
se ne koristisilikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se
osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su
svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu. Svetiljka
mora imati uređaj za dimovanje u kasnim večernjim
časovima,
programiran
za
uštedu
od
32%
(DDF2).Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka je predviđena
za univerzalnu montažu (vertikalno - direktno na stub
prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm)
sa mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10° / -90° sa
intervalom od 5°stepeni. Izmenjljivi adapter za montažu
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kom

14

Јед. цена
без
ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski
dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus vijka od
nerđajućeg čelika. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava
uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis
svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju
svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na
zemlji.
Svetiljka
je
ekvivalentna
tipu
Philips
UniStreetBGP203 LED117/740 I DM DDF2 D18 SRG10
48/60A CEE.

Уписати ПРОИЗВОЂАЧА и ТИП понуђене
сијалице:
________________________________________

2

Nasadni čelični pocinkovani konusni stub visine 10 m sa
lirom, u skladu sa standardom SRPS EN 40-1 do SRPS EN
40-9, SRPS U.C7.110, dimenzionisan za brzinu vetra 23
m/sec, težinu usvojene svetiljke i otpornošću na vetar prema
usvojenoj svetiljci. Stub je sa revizionim otvorom
(minimalnih dimenzija 600x100 mm) i odgovarajućim
antivandal poklopcem (donje ivice otvora na visini minimalno
500 mm). Stub je po prečniku prilagođen montaži usvojene
svetiljke snage 96 W. Sa stubom se isporučuju ankeri prema
statičkom proračunu temeljenja stuba, šablon za izradu
temelja, gumena podloška za nivelaciju stuba, anker ploča. U
stubu predvideti mesto za ugradnju ploče priključne kutije i
zavrtnje za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba.

kom

14

kom

14

3

RPO ploča - stubni razdelnik, za priključenje
trofazne instalacije do 3 kabla preseka 35mm2,
kablova za napajanje svetiljki, sa klemom za
komandni provodnik za redukciju snage svetiljki,
kao i sa osiguračima FRA 16/6.

4

PP00-A 4x16mm2 + Cu2.5mm2

m

660

5
6

PP00-Y 4x2.5mm2
FeZn 25x4mm

m
m

140
660

7

Ukrsni komad traka-traka

kom

7

kom

14

m
m

35
7

m

28

8
9
10
11

Ukrsni komad traka-uže, vanadijum-bakar, sa
umetnutom
središnjom
podloškom
aluminijum/bakar,
proizvođača
"OBO
BETERMAN"
Cu-uže 25mm2 /2.3m po stubu
Cu-uže 16mm2
PVC cevi ф70, svaka cev je dužine 1m - za uvod
kabla kroz temelj u stub. Za svaki temelj potrebne
su po dve cevi. Obračun po dužini cevi.

12

Traka za upozorenje

m

660

13

Kablovski plastični štitnici

m

560

14

Pesak

m3

660

50

15

Šljunak

m3

9

16

Beton MB30

m3

14

17

Beton MB10

m3

3

kom

12

kom

12

kom

5

komp

1

m

660

m

660

kom

2

m

10

m

10

m

660

kom

14

18

19

20
21

Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisan teren sa odgovarajućom mesinganom
oznakom, prema spisku oznaka. Kablovska oznaka
KB.OZ.-50/31
Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisan teren sa odgovarajućom mesinganom
oznakom, prema spisku oznaka. Kablovska oznaka
KB.OZ.-80/31
Betonska pogačica za oznaku energetskog kabla za
regulisan teren sa odgovarajućom mesinganom
oznakom, prema spisku oznaka. Kablovska oznaka
(neregulisan teren) za skretanje trase (KB.OZ.
80/32)
Sitan nespecificiran instalacioni materijal (kabelpapuče, zavrtnji, podloške...)

UKUPNO MATERIJAL
RADOVI NA IZGRADNJI

22

23

24

25
26
27
28

Geometarsko obeležavanje i iskolčavanje trase
kablovskog rova i položaja stubova. Obračun po
dužnom metru trase.
Iskop standardnog energetskog rova 0.5x0.8
(širinaxdubina) u zemlji III kategorije. Po
polaganju trake u posteljicu od zemlje i kabla u
posteljicu od peska zatrpavanje do nivoa okolnog
terena sa nabijanjem zemlje u slojevima od po 20
cm.
Pripremni radovi za potrebe podbušivanja;
-iskop jame za postavljanje mašine za
podbušivanje;
- iskop jame drugog kraja izlaska podbušenih
prolaza
Podbušivanje ispod saobraćajnice mašinskim putem
na dubini od 1,4m. Obračun po dužnom metru
podbušenog prolaza.
Razbijanje asfaltnih/betonskih površina za potrebe
provlačenja napojnog kabla i vraćanje u prvobitno
stanje.
Polaganje u već iskopani rov pocinkovane čelične
trake FeZn u posteljici od sitne zemlje debljine
ukupno 0.2m. Obračun po dužnom metru trake.
Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrsnog
51

29

30

komada traka-uže, i sečenog Cu užeta 25mm2 .
Obračun po stubnom mestu.
Polaganje kabla. Pravljenje posteljice za kabl
nasipanjem 0.1 m peska u iskopani rov. Polaganje
kabla u peskom nasuti rov. Prolaz kabla ispod
saobraćajnica osigurati uvlačenjem u tvrde juvidur
cevi Ø110 mm. Zatrpavanje kabla sa 0.2 m peska,
pa polaganje plastičnih štitnika iznad njega. Na
regulisanom terenu u visini 0.4 m iznad kabla se
postavlja traka za upozorenje, a na neregulisanom
terenu iznad kabla se postavljaju dve trake za
upozorenje, prva u visini od 0.3m, a druga u visini
od 0.5m iznad kabla. Komplet sa sečenjem kabla na
mestu svakog stuba za napojne kablove stubova JO.
Obračun po dužnom metru kabla PP00-A
4x16mm2 + Cu2.5mm2
Jama za temelj tipa 1. Obrada temeljne jame i
zatrpavanje oko temelja stubova (posebno pažnju
obratiti na zatrpavanje temelja stubova koji su locirani
na delu gde počinje kosina nasipa). Obrada obuhvata:
a) Iskop - dokopavanje postojeće jame sa osnovom u
dnu cca 0.9x0.9m, a u vrhu do 0.95x0.95m sa nagibom
bočnih strana cca 3:1. Dubina temeljne jame je oko
1.1m mereno od kolovozne površine. Cenom je
obuhvaćeno okolno planiranje iskopanog materijala.
b) Planiranje dna jame sa tačnošću od ± 1cm i zbijanje
temeljnog podtla mehaničkim sredstvima do postizanja
modula stišljivosti Ms=25.0MN/m2; dimenzije
0.9x0.9=0.81m2.

m

660

kom

14

c) Izrada tampona ispod temelja stubova debljine
d=10cm od zbijenog šljunka modula stišljivosti
Ms=40.0MN/m2; dimenzije 0.9x0.9x0.1m =0.081m3.
d) Izrada tampona od nabijenog betona MB10
(uračunato u glavnom materijalu) ispod temelja
stubova debljine d=10cm a osnove 0.9x0.9m. Tampon
izvesti sa tačnošću od 1.0cm/1.0m a odvojiti ga od
tampon šljunka slojem žilave terhartije; dimenzije
0.9x0.9x0.1=0.081m3.
e) Zatrpavanje oko temelja zbijenim šljunkom modula
stišljivosti Ms=50.0MN/m2 do kolovozne konstrukcije ili
30cm ispod zemljanog tla sa zelenilom.
Obračun po broju izvedenih, gotovih temeljnih jama.
Jedinična cena obuhvata sav potreban materijal,
transport, rad, alat i sve drugo neophodno za izvođenje
radova.

31

Temelj tipa 1. Izrada betonskih temelja stubova.
Temelji stubova su oblika kocke dimenzija
0.9x0.9x0.9m sa jednom ili dve uške za njegovo
nošenje. Temelje izvesti od nearmiranog betona
52
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32
33

34

35

36

37
38
39

MB30 (uračunato u glavnom materijalu), a u svemu
u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Pre
betoniranja temelja postaviti privodne plastične
cevi ɸ70mm (2x100cm cevi uračunato u glavnom
materijalu) i anker vijke temeljnih ploča stubova
isporučenih zajedno sa stubovima. Ankere postaviti
pomoću "šablona" tako da po prostornoj geometriji
u svemu odgovaraju temeljnim (ankernim) pločama
stubova koji se ugrađuju. Temelje stubova izraditi
ili na licu mesta ili pak montažno. Pri montažnoj
izradi temelja neophodno je neposredno pre
montaže na tampon beton izvesti ispod temelja sloj
cementnog maltera debljine d=3.0cm. Gornju
površinu temelja izvesti sa padom od 5 stepeni.
Jedinična cena obuhvata sav potreban dodatni
materijal (koji nije obračunat u glavnom materijalu,
npr. oplata, uške za trasnport...), transport, rad, alat
i sve drugo neophodno za izvođenje radova.
Ukupno 14 komad temelja tipa 1. Obračun po
izvedenom temelju.
Ugradnja kompletne RPO ploče iz pozicije sa
osiguračima. Obračun po stubnom mestu.
Podizanje i montaža stuba visine h=10m.
Nasađivanje stuba na anker ploču i pričvršćivanje,
sa kontrolom vertikalnosti stuba.
Dva antikorozivna premaza podnožja stuba - do
h=30cm sa prirubnicom, bituminoznim premazom
ekvivalentno "PAC" proizvođača "Sogexi" (1kg
mase na dva stuba). Jedinična cena po stubu
obuhvata sav potreban materijal i rad.
Montaža kompletne svetiljke sa povezanim
ožičenjem do RPO ploče, na postavljeni stub
javnog osvetljenja (rad na visini 10m).
Izrada svih kablovskih završetaka u stubu i svih
veza na RPO ploči. Komplet sa uvlačenjem kablova
u stubove, izvođenjem i označavanjem natpisnim
pločicama i povezivanjem na RPO ploču. Izrada
veze za uzemljenje stuba – Cu užetom za
premošćenje PEN sabirnice. Veza se izvodi između
PE zavrtnja stuba i nulte sabirnice na ploči. Na
krajevima uže ispresovati i montirati kablovsku
papučicu. Obračun po stubnom mestu.
Izrada priključka instalacije javne rasvete na
postojeću instalaciju javne rasvete izgrađene u I
fazi na stubu S1.
Izrada priključka instalacije javne rasvete na
postojeću instalaciju javne rasvete na kružnom toku
na stubu S35.
Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i
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14
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1

kom

1

kom

23

40

41
42

potrebama na terenu. Obračun po oznaci.
Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na
deponiju na teritoriji Grada, a koju odredi
Investitor.
Snimanje trase položenih kablova i stubova javnog
osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja (sa
dobijanjem potvrde od Republičkog geodetskog
zavod da je instalacija unešena u katastar). Obračun
po dužnom metru trase kablova
Izrada projekta izvedenog stanja.
Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u
instalaciji. Pribavljanje verifikacionih izveštaja od
nadležne ustanove, posebno o kvalitetu izolacije,
zaštite od opasnih napona dodira, zbijenosti tla,
fotometrijska merenja, pripremno-završni radovi.
Probni rad i predaja objekta.

pauš

1

m

660

kom

1

43

Elektrotehnički atesti

kompl

1

44

Atesti o zbijenosti tla
kompl
Fotometrijska merenja osvetljaja na svakih 5 m u
osi saobraćajnice i u osi kolovozne trake prema
kompl
karterističnom profilu, između dva stuba koja
odredi nadzorni organ.
Pripremno-završni radovi, probni rad i predaja
kompl
objekta

10

45
46

1
1

UKUPNO RADOVI NA IZGRADNJI
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА:
1.

МАТЕРИЈАЛ дин.без ПДВ-а:

2.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ дин.без ПДВ-а:

3.
4.

УКУПНО (1 + 2) дин.без ПДВ-а:
ПДВ ( ____ %) у дин. :

5.

УКУПНО (3 + 4) дин. са ПДВ-ом:

у дин.

Словима (укупна цена без ПДВ-а):
_____________________________________________________________________________________
(Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену)
- Начин, рок и услови плаћања: ______ % аванса (понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду
којом захтева аванс у висини до 30 % вредности понуде без ПДВ-а, уз достављање средства
обезбеђења за повраћај авансног плаћања);
- Рок важења понуде: _____ дана (рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно
одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Понуђач је у обавези да да понуду за све ставке предмера радова, у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа. Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру радова и
техничким карактеристикама набавке.
Уз понуду понуђач прилаже све доказе, обрасце и табеле тражене Конкурсном документацијом.
Вредност радова понуђач је утврдио на бази јединичних цена без ПДВ-a (на основу цена радне снаге,
енергената и др. елемената који су важили на тржишту у време давања понуде) и количине радова.

Датум:___________ 2019. године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

Напомена: У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у

реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге, енергената,
транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
Понуђач попуњава образац понуде, по позицијама наводи понуђену јединичну и укупну цену без ПДВ-а, укупну
понуђену цену набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупну понуђену цену без ПДВ-а понуђач наводи и текстуално,
наводи произвођача и тип сијалица-светиљки, наводи висину траженог аванса (понуђачу ЈЕ ДОЗВОЉЕНО да
поднесе понуду којом захтева аванс у висини до 30 % вредности понуде без ПДВ-а) као и ро к ва ж ењ а по ну д е .
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.

VIII. 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЈНМВ број: IV 04-404-3/1-2019

За јавну набавку радова на изградњи јавне расвете на кружном току, ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019,
Комисија наручиоца је припремила Образац понуде и структуре цене у ком су наведени основни
елементи понуђене цене, како јединична и укупна без ПДВ-а, те се сходно одредбама чл. 12. став 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, сматра да је сачињен Образац структуре цене за предметну
набавку.
Сходно одредбама чл. 12. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, а с обзиром на чињенице да је
Наручилац одредио да у цену набавке треба урачунати све трошкове набавке које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге,
енергената, трошкове транспорта и друге трошкове), да су јединичне цене утврђене су на основу цена
које су важиле на тржишту у моменту давања понуде (цене материјалa, радне снаге, енергената и др.
елемената) и да понуђене јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора,
не подлежу обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога, тј. да наручилац није дао
могућност усклађивања цена током трајања уговора, те је Комисија припремила ово Образложење.
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VIII. 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________(навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на
изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац спроводи поступак
јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ IV 04-404-3/1-2019, како следи у табели:

износ трошкова у динарима

Трошкови по врстама:

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Напомена:
- Трошкови прибављања доказа морају бити у сразмери са вредношћу набавке;
- 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 исказане 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;
- У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном ставу.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. 4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________ , у поступку јавне
(назив понуђача)
набавке радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац
спроводи поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ IV 04-404-3/1-2019, даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, за коју наручилац
спроводи поступак јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ IV 04-404-3/1-2019, 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

57

VIII. 5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................................................................................................
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке услуге репрезентације по партијама за потребе општине Нови Бечеј, ЈНМВ
број IV 04-404-2/2-2019, поштовао је 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 је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да, поред Изјаве понуђача,
достави и Изјаву за подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА

ЈНМВ број IV 04-404-3/1-2019
МОДЕЛ УГОВОРА

за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј

Закључен у Новом Бечеју, дана ___ . ___ . 2019. године, између уговорних страна:

1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша
Максимовић, председник Општине (у даљем тексту наручилац), ПИБ 101431164, матични број 08108293
и
2. ......................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,
кога заступа ................................................................................................................................
(у даљем тексту: добављач – извођач радова), ПИБ:........................., матични број: ............................... .

3. .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(подаци о подизвођачу)

4. .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(подаци о учесницима из заједничке понуде)

Члан 1.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
-да је наручилац за јавну набавку радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј, на
основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
позива за подношење понуда који је заједно са Конкурсном документацијом постављен на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.novibecej.rs дана 30.04.2019. године, спровео поступак јавне
набавке мале вредности по Одлуци о покретању поступка ЈНМВ IV 04-404-3/1-2019 од 24.04.2019. године;
- да је понуђач дана __. __. 2019. године _____________ (уписати начин подношења понуде: самостално, са
подизвођачем, заједничка понуда) поднео своју понуду број ______ од ___ . ___ . 2019. године, која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да понуда понуђача у потпуности одговара Предмеру радова и Техничким карактеристикама набавке из
Конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача радова и Одлуке о додели уговора од __. __. 2019. године, изабрао
извођача радова - као понуђача најповољније понуде;
- да је изабрани понуђач - извођач радова на дан закључења уговора предао наручиоцу менице, и то меницу за
повраћај авансног плаћања (брисати уколико понудом није захтевано авансно плаћање) и меницу за извршење
уговорних обавеза.
Члан 2.
Општинa Нови Бечеј, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, додељује уговор за јавну набавку радова на изградњи јавне
расвете
од
кружног
тока
до
улаза
у
Нови
Бечеј
понуђачу
најповољније
понуде:
_____________________________________________________________ .
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 3.
Предмет уговора је набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј.
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Предметна набавка, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, обухвата набавку материјала за
изградњу јавне расвете од кружног тока до улаза у Нови Бечеј и набавку радова на изградњи јавне расвете од

кружног тока до улаза у Нови Бечеј.

Наручилац уступа а Извођач прихвата извођење радова и обавезује се да предметне радове изведе према
правилима струке и техничким прописима у свему према прихваћеној понуди.
УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 4.

Укупнa вредност предметних радова, описаних у члану 3. овог Уговора, износи _________________________
динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач је укључио све трошкове које има у
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге,
енергената, транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
С обзиром на чињеницу да ПДВ за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, наручилац радова ће
изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а, док ће порески дужник за предметни промет
обрачунати и платити ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а (према набавци), сходно одредбама Закона о
ПДВ-у.
Предмером радова утврђене су потребне врсте и количине радова.
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, уписаним у грађевинској
књизи и овереним од стране надзорног органа кога ће обезбедити наручилац радова, а на основу понуђених
јединичних цена.
Уколико су количине изведених радова, мање од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде,
Наручилац ће платити извођачу радова само количине стварно изведених радова на основу понуђених јединичних
цена из понуде.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у количини до 10
(десет) % уговорених количина, Извођач радова је дужан да са том врстом радова застане и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца о томе.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова по јединичним ценама из
понуде (сходно одредбама чл. 22. Посебних узанси о грађењу – „Сл. лист СФРЈ, бр.18/77), које су фиксне и
непроменљиве за све позиције предмера радова за које се утврди постојање вишкова радова, под условом да
извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова (без измене уговора о јавној набавци).
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца,
вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
Извођач радова прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно уговорених
врста и количина радова и да се, у реализацији већ закљученог уговора, вредност јавне набавке не мора нужно
реализовати у уговореном износу.
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова
буде испод уговореног.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац ће извршити плаћање добављачу - извођачу радова, и то:
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- аванс у износу од _________________ динара (дозвољен аванс у висини до 30% вредности понуде без ПДВ-а) по
закљученом уговору уз достављено средство обезбеђења за повраћај аванса, у законском року до 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема, и остатак:
- по 1 (једној) испостављеној привременој ситуацији у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
и
- окончаној ситуацији (окончана ситуација не може бити мања од 25 % уговорене цене без ПДВ-а), у законском
року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема.
Као дан пријема ситуација, сматраће се дан када је ситуација предата на писарницу Наручица.
Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун добављача – извођача радова број _________________ који се
води код _______________ банке (уписати број рачуна и назив банке).
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене
контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема,
доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да уколико је исто одобрено од стране
надзорног органа, исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова,
а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
Поднете ситуације са комплетном документацијом као доказ о изведеним радовима на изградњи јавне расвете на
кружном току, Наручиоцу ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, представљати основ за плаћање.
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ И ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 6.

Понуђене јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора, не подлежу обрачуну
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који
су важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни из
каквог разлога.
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац је омогућио обилазак локације за
извођење радова за предметну јавну набавку, као и увид у пројектно-техничку документацију у фази обиласка
локације, односно Извођач радова је упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, па из тих
разлога не може тражити никакве измене Уговора.
Извођач радова нема право на повећање уговорене цене због промењених околности у току извођења радова.
РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА

Члан 7.

Након закључења уговора, Извођач радова се обавезује да ће по позиву наручиоца, преузети уговорене послове у
складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.
По закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао, Извођач радова ће отпочети са извођењем радова.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Изабрани добављач – извођач радова је:
- у тренутку закључења уговора, предао Наручиоцу средство финансијског обезбеђења – 1 (jeдну) бланко
соло меницу, серијски број ______________, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са
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траженим роком важења, сходно одредбама Конкурсне документације (уколико Извођач радова није поднео
понуду којом захтева авансно плаћање, овај став ће се брисати).
- у тренутку закључења уговора, предао Наручиоцу средство финансијског обезбеђења – 1 (jeдну) бланко
соло меницу, серијски број ______________, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, као гаранцију за извршење уговорних обавеза, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са
траженим роком важења, сходно одредбама Конкурсне документације.
Извођач радова се обавезује да ће, сходно одредбама Конкурсне документације, приликом примопредаје
извршених радова, Наручиоцу предати 1 (jeдну) сопствену бланко соло меницу за отклањање недостатака у
гарантном року, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са траженим роком важења.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета
уговора у гарантном року.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне
са отклањањем недостатака у року до 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и
у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и
недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
У случају неиспуњења уговорних обавеза из овог уговора од стране добављача, тј. ако добављач не изведе радове
на начин како је уговорено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и закљученим
уговором, Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, и овлашћеној банци
добављача, код које добављач има рачун за наплату – плаћање, поднети добијена средства финансијског
обезбеђења са налогом за наплату по основу поднетих меница (за повраћај авансног плаћања, за извршење
уговорних обавеза и отклањање грешака у гарантном року), при чему ће Наручилац имати приоритет у наплати са
рачуна добављача, како би у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, могао
извршити наплату по основу поднетих меница, са свих рачуна добављача.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да предметне радове на изградњи јавне расвете изведе од кружног тока до улаза у
Нови Бечеј, према пројектно-техничкој документацији, према предмеру радова и техничким карактеристикама
набавке, правилима струке, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за
ову врсту радова, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, и у складу са захтевима наручиоца радова.
Предметни радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и техничких карактеристика.
Понуђач се обавезује да ће поступати по захтевима и налозима Наручиоца.
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 10.

Као рок завршетка радова, наручилац је одредио да се исти имају извести у року до 45 радних дана од увођења
извођача у посао.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није
могао да утиче, а које се односе на:
(1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и
за место на коме се радови изводе и сл.)
(2) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати
да се морају извести.
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Рок за продужење рока извођења радова из напред наведених разлога ће се регулисати изменом уговора.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
Члан 11.

Извођач радова је одговоран за квалитет употребљеног материјала и квалитет изведених радова, који у
потпуности мора одговарати свим постављеним захтевима наручиоца, у погледу квалитета и техничких
карактеристика.
За квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговарати свим постављеним захтевима наручиоца,
гарантује изабрани извођач, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током извођења радова све до
примопредаје објекта.
Добра која ће Извођач радова испоручити и монтирати - употребити у реализацији набавке, морају бити нова,
технички исправна, карактеристика наведених у обрасцу Предмера радова, без икаквих оштећења и производних
недостатака, као светиљке-сијалице, које је Извођач радова понудио.
Извођач је дужан да за добра која угради достави Атесте. Уколико резултати испитивања покажу да квалитет
употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да
изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и испитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.
Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.
Извођач је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака
ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања, Извођач је дужан да места на
којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.
Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је
настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова
буде испод уговореног.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.
Гарантни рок је ___ године (минимални гарантни рок је 2 године), и рачуна се од дана извршене примопредаје
радова и потписивања записника о примопредаји радова, окончане ситуације и предаје менице за отклањање
недостатака у гарантном року.
Отклањању недостатка у гарантном року на изведеним радовима и употребљеном материјалу, Извођач мора
да приступи у року од 5 дана од дана позива упућеног од стране Наручиоца.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.
Наручилац и Извођач имају право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не изводи радове у
складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога касни са извођењем радова;
- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у
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Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 14.
У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац
има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог извођача и активира меницу за извршење
уговорних обавеза. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља
разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15
дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда
пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
СТРУЧНИ НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 15.

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.
Одговорно лице наручиоца за праћење реализације предметне набавке и одобравање послова дефинисаних овим
Уговором је Драган Раушки.
Изабрани добављач – Извођач радова ће о реализацији предметних радова извештавати одговорно лице
наручиоца.
ВИШКОВИ РАДОВА, НАКНАДНИ И ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у количини до 10
(десет) % уговорених количина, Извођач радова је дужан да са том врстом радова застане и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца о томе. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести
вишак радова за позиције предмера радова за које се утврди постојање вишкова радова, под условом да извођење
вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова, и то по јединичним ценама из понуде (без
измене уговора о јавној набавци).
Извођач не може без писане сагласности Наручиоца да мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Уколико је Наручилац сагласан са предложеним вишковима радова, закључиће се анекс овом Уговору у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Накнадни радови, тј. радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора, су правно неважећи
и добављачу – извођачу радова, неће бити плаћени.
У случају да стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, који нису били укључени у
првобитни пројекат, а који су због непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној
набавци, под условом да вредност свих додатних радова није већа од 15 % од укупне вредности првобитно
закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није прошло више од три године, Наручилац ће исте
прибавити сходно одредбама чл. 36. ст.1. тач. 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), тј. са Извођачем радова може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, уколико је претходно прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке.
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ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 17.
Технички преглед радова обезебедиће Наручилац, у складу са Законом.
Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну документацију према
Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у
току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката.
Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује примедбе на изведене
радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед, Наручилац ће
ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем наплате менице за извршење
уговорних обавеза.
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а
најкасније у року 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија је
састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2. овог члана, односно релевантног важећег
прописа који регулише предметну област.
Члан 18.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине представници Наручиоца, Извођача и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а након што је извршен
технички преглед и исходована употребна дозвола.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник о коначном
обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме
су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих, одговарајуће табеле свих
уграђених материјала са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то
потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова,
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет)
дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњивање и записнички то констатује.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова
оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 19.

Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је да наручиоцу радова плати уговорну казну у износу од
5,00 %о (пет промила) од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене
уговорне казне не може да пређе 5 % од укупне цене радова за целокупан период кашњења, у складу са Законом,
без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
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У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну камату на
целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 20.

Одговорни извођач радова је дужан да радове изведе према техничкој документацији и важећим прописима.
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и спроведе
одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом
трошку, и то:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама
Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских
радова и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
предметних радова.
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова
буде испод уговореног.
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада или
благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку у примереном року
( штете настале услед дејства атмосферских утицаја).
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току
извођења радова користио.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора о свом трошку осигура све
радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком важења за цео период извођења
радова, и да полису осигурања у оригиналу или овереној копији, достави наручиоцу на његов захтев.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, исходује полису осигурања
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са
роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима, и достави је наручиоцу на
његов захтев.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
Извођач радова је дужан да предузме све мере техничке заштите и друге мере за осигурање радова, објекта радова,
радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и
дужан да надокнади сву штету коју при извођењу уговорених радова причини трећим лицима.
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу радова, његовим радницима или трећим лицима у
случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији
радова који су предмет ове јавне набавке и уговора који ће се закључити или из саме њихове реализације.
Извођач радова је дужан да предузме све мере заштите животне средине.
Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, извођач је
дужан да изради пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави
привремену саобраћајну сигнализацију.
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Члан 22.

Извођач радова је дужан да приликом потписивања Уговора, достави Динамички план - предлог динамике
извођења радова са роковима на усвајање, и по позиву наручиоца, преузме уговорене послове у складу са
прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова, и отпочне са извођењем радова.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова решењем одреди одговорног извођача радова
(руководилац градилишта) на градилишту, и да о томе након потписивања Уговора одмах обавести инвеститора.
Извођач радова је дужан да након потписивања Уговора и по позиву наручиоца, преузме уговорене послове у
складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова, и отпочне са извођењем радова.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести
окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену
документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 23.

Овај уговор се закључује на одређено време, са роком важења до завршетка радова и реализације свих уговорених
обавеза.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају неоснованог одустанка или неиспуњења
Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете у складу
са Законом о облигационим односима.
У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду штете, применом Закона о
облигационим односима.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 25.
У случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, ако изведени радови не одговарају прописима
или стандардима за одговарајућу врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, у роковима и на
начин предвиђен Конкурсном документацијом и закљученим уговором, ако се реализацијом предметне набавке не
обезбеде радови тражених карактеристика, Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор пре
завршетка свих радова, спроведе нови поступак јавне набавке, а средства обезбеђења која је добављач – извођач
радова поднео, реализује тј. поднесе овлашћеној банци на наплату.
У том случају ће заједничка Комисија сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу са овим Уговором.
Члан 26.
Извођач радова је дужан да без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је документује на
прописан начин.
Члан 27.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других
важећих прописа Републике Србије који регулишу ову материју.
Члан 28.
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Уговорне стране сагласно изјављују да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове слободне воље, да
су се међусобно информисале о детаљима уговорених односа, да су уговор прочитале и разумеле, и прихватиле и
да ће наведене радове извршити на начин, а према упутствима Наручиоца и роковима који су дефинисани овим
уговором.
Члан 29.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати решити споразумно, а
уколико то није могуће и у томе не успеју, исте уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда према
седишту Наручиоца.
Члан 30.

Oвај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.
Извођач је дужан да овај уговор потпише, овери и врати Наручиоцу у року од 3 дана од дана када му је достављен
на потписивање.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном увођења Извођача радова у
посао.
Члан 31.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_______________________________

____________________________

Саша Максимовић

Напомена:
1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
3. Понуђач модел уговора попуњава, потписује и печатира, чиме потврђује да прихвата одредбе истог.
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