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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), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013, 104/2013
и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-286/2016-07 од 06. јуна 2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-286 /2016-07 од 06. јуна 2016.
године за јавну набавку радова мале вредности број 04/16, припремљена је::

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова мале вредности – Реконструкција унутрашњег осветљења на
комплексу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом
ЈН бр. 04/16
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Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација - Предмер радова на реконструкцији унутрашњег
осветљења на комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo
расвете са LED расветом
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Списак извршених уговора
Потврда о реализацији Уговора
Модел Уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац структуре цене
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Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2. Закона
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Смедерево,
Адреса: Омладинска 1, 11300 Смедерево
Интернет страница: www.smederevo.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/16 су радови на реконструкцији унутрашњег осветљења на
комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Душан Поповац – Одсек за јавне набавке, број телефона: 026/672-724,
локал 16-31 од 07:30 - 15:30 часова, од понедељка до петка и
е-mail:
dusan.popovac@smederevo.org.rs .

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/16 су радови на реконструкцији унутрашњег осветљења на
комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом.
Ознака предметне набавке из Општег речника набавке је 45316000 – Радови на исталацији
расветних и сигналних система.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Поступак се не води ради закључења оквирног споразума.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО
НА ЗАМЕНИ СВЕТИЉКИ ФЛУО РАСВЕТЕ У LED РАСВЕТУ
р.б

опис позиције

ј.м.

количина

цена/ј.м.
без
ПДВ

вредност
без
ПДВ

цена/ј.м.
са
ПДВ

вредност
са
ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Набавка, транспорт ,
испорука и монтажа нових
надградних LED панела
димензија 1200 х 150 mm
снаге 50 W изграђеног од
материјала алуминијум
поликарбоната у степену
заштите IP 44 са минималном
јачином осветљаја 4800 lm са
бојом светлости 4000 -4200 K
са индексом приказа боја CRI
већи од 85 .Светиљка се
испоручује са предспојним
прибором за монтажу на 220
V као и адаптером за
наградну монтажу.
Светиљка се монтира на
таваницу. У цену урачунати
четири саморезне навртке
дужине 120mm који се уврћу
у дрвену летву , одговарајуће
подлошке и демонтажу старе
флуо светиљке . Светиљке се
монтирају у канцеларијски
простор висине 3000 mm .
При монтажи нових светиљки
могуће је настављање
постојећег кабла који ће се
посебном позицијом исказати
.
ком

290
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2

3

Набавка, транспорт ,
испорука и монтажа нових
надградних LED светиљки
димензија 200 х 200 х 60 mm
снаге 20 W са комплетним
прибором за монтажу на 220
V , кућиште лампе изграђенo
од материјала алуминијумa ,
лима и поликарбоната у
степену заштите IP 44 са
минималном јачином
осветљаја 2400 lm са бојом
светлости 4000 -4200 K са
индексом приказа боја CRI
већи од 85 . Светиљка
поседује интегрисано
напајање које обезбеђује
монтажу на 220 V.
Светиљка се монтира на
таваницу. У цену урачунати
четири саморезне навртке
дужине 120мм који се уврћу
у дрвену летву , одговарајуће
подлошке и демонтажу старе
флуо светиљке . Светиљке се
монтирају у простор мокрих
чворова висине 3000 mm .
При монтажи нових светиљки
могуће је настављање
постојећег кабла који ће се
посебном позицијом исказати
.
Демонтажа старе опреме из
лимено пластифицираног
кућишта са растером и
уградња нових T8 LED цеви
снаге 9 W у алуминијском
кућишту од 900 lm/1 ком , 4
ком по светиљци. Светиљка
се мора ожичити на лицу
места где се искључиво мора
формирати одвојено LED
екстерно напајање цеви које
има улогу централног
напајања лампе, између
потрошача и централног
напајања где се мора
уградити струјна регулација
која штити потршаче од
преоптерећења у случају
престанка рада једног или
више потрошача ( LED ) цеви

ком

80

ком

43
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. Код шемирања светиљке
обавезно заменити подножје
флуоросцетне цеви G-13 које
ће се исказати посебном
позицијом . У цену узети и
одговарајуће нове прикључне
клеме , ПВЦ везице и
изоловане проводнике.
4

5

Демонтажа старе опреме из
лимено пластифицираног
кућишта са растером и
уградња нових T 8 LED цеви
снаге 18 W ,у алуминијском
кућишту од 1800 lm/1 ком , 2
ком. по светиљци . Светиљка
се мора ожичити на лицу
места где се искључиво мора
формирати одвојено LED
екстерно напајање цеви које
има улогу централног
напајања лампе између
потрошача и централног
напајања где се мора
уградити струјна регулација
која штити потрошаче од
преоптерећења у случају
престанка рада једног или
више потрошача (LED цеви )
. Код шемирања светиљке
обавезно заменити подножје
флуоросцетне цеви G-13 које
ће се исказати посебном
позицијом . У цену узети и
одговарајуће нове прикључне
клеме , ПВЦ везице и
изоловане проводнике.
Демонтажа старе опреме из
лимено пластифицираног
кућишта са растером и
уградња нових T8 LED цеви
снаге 18 W у алуминијском
кућишту од 1800 lm / 1 ком ,
три ком по светиљци .
Светиљка се мора ожичити на
лицу места где се искључиво
мора формирати одвојено
LED екстерно напајање цеви
које има улогу централног
напајања лампе, између
потрошача и и централног
напајања се мора уградити
струјна регулација која штити

ком

ком

41

2
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потрошаче од преоптерећења
у случају престанка рада
једног или више потрошача (
LED цеви ). Код шемирања
светиљке обавезно заменити
подножје флуоросцетне цеви
G-13 које ће се исказати
посебном позицијом . У цену
узети и одговарајуће нове
прикључне клеме , ПВЦ
везице и изоловане
проводнике.

6

Набавка, транспорт ,
испорука и монтажа нових
надградних LED растера
димензија 595х 595 х 70 mm
снаге 4 х 9 W изграђеног од
материјала алуминијум у
степену заштите IP 20 са
минималном јачином
осветљаја 3600 lm са бојом
светлости 4000 -4200 K са
индексом приказа боја CRI
већи од 85 . Светиљка
поседује централно напајање
са ехтерном струјном
регулацијом .
Светиљка се монтира на
таваницу. У цену урачунати
четири саморезне навртке
дужине 120mm који се уврћу
у дрвену летву , одговарајуће
подлошке и демонтажу старе
флуо светиљке . Светиљке се
монтирају у канцеларијски
простор висине 6000 mm .
При монтажи нових светиљки
могуће је настављање
постојећег кабла који ће се
посебном позицијом исказати
.

ком

99
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7

8

9
10

11

Набавка, транспорт ,
испорука и монтажа нових
надградних линиских LED
светиљки димензија 500 х 80
х 90 mm у белој боји снаге
20W изграђеног од
материјала алуминијум у
степену заштите IP 44 са
минималном јачином
осветљаја 2000 lm са бојом
светлости 4000 -4200 K са
индексом приказа боја CRI
већи од 85 . Светиљка
поседује централно напајање
.
Светиљка се монтира на
таваницу ходничког
простопра . У цену урачунати
две саморезне навртке
дужине 120мм који се уврћу
у дрвену летву , одговарајуће
подлошке и демонтажу старе
флуо светиљке . При
монтажи нових светиљки
могуће је настављање
постојећег кабла који ће се
посебном позицијом исказати
.
Испорука и уградња кабла ,
за ново постављене светиљке
типа РР -y 3х1,5 mm².
Набавка и уградња подножја
G-13
Демонтажа старог
јсднополног прекидача и
уградња новог .
Испорука и уградња бужир
црева типа ТЕХОФЛЕХ-ЕФ
или одговарајућег од
самогасивог матерујала ф=1115 mm .

ком

66

м

115

ком

497

ком

10

м

100
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12

13

14

15

16

17

Испорука и уградња
надградних ормана димензија
300 х 290 х 97 mm .Орман
садржи следећу опрему :
-две шкаро клеме са
преспојним плочицама 6 mm
за улаз и излаз кабла по
позицији 15
- два аутоматска осигурача од
16 А , 10 КА ,типа C
- катодне одводнике
пренапона типа ''Елмарк'' или
еквилалетног
- излазне клеме за каблове из
позиције 13 и 14 -ком16 .
Остали материјал уграђује
извођач радова за спољну
декорацију зграде . ( два LED
контролера , и два LED
напајања (три ком од 15
ормана а остали поседују
један контролер и једно
напајање ), као и остали везни
материјал ) .
Напомена : један од 15
ормана садржаће и трополни
уградни гребенасти прекидач
16А за положајем 1и 2.
kom
Испорука и уградња кабла ,
типа PP /L 5 x 0,75 mm ,
црни кабал ''Зајечар'' или
одговарајући , искључиво
различитих боја.
m
Успорука и монтажа кабла
типа PP / L 2 x 0,75mm црни
кабал ''Зајечар'' или
одговарајући.
m
Испорука и уградња кабла
PP00 5x 1,5 mm који се
већим делом уштемава у зид
а другим делом провлачи
кроз црево из позиције 11.
m
Бушење рупа у зидовима ( od
opeke ) Ф14 mm, дубине 300
mm за пролаз кабла по
позицијама 13,14, и 15
ком
Испитивање инсталације и
пуштање у рад
ч

15

50

250

200

50
14
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18

Напомена: Сортирање
исправних флуо цеви по
снази заједно са стартерима и
паковањем истих односно
записнички предати
инвеститору.Остали
материјал уз отпремницу
предати сертификованој кући
за одлагање отпада. Копију
отпремнице предатог отпада
доставити инвеститору .
Радови по овој позицији
падају на терет извођача
радова.

УКУПНО

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

______________________________

Напомена: Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује да се
слаже са условима који су наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача
може да се определи да Техничку спецификацију 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 Техничку спецификацију.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

1)
2)

3)

4)

1.2.

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
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);
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.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
условe за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 76. Закона и то:
- финансијски капацитет
- пословни капацитет
- кадровски капацитет и
- технички капацитет
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, доказује
писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве
је саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овоашћеног лица подизвођача и
оверена печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и
оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је
саставни део конкурсне документације.
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 достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује:
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
• 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; 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.
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију
да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
• Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у конкурсној
документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Доказивање додатних услова:
1. Финансијски капацитет:
- понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, ако је у претходне две
обрачунске године (2014. и 2015. година) остварио пословни приход у минималном износу од
10.000.000,00 динара.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за
привредне регистре и који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне две обрачунске године (2014 и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису
доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс
успеха за 2015. годину, који мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача (
директора или законског застпуника).
да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда у предметном поступку није био ни један дан у блокади.

Доказ:
- потврда о ликвидности коју издаје Народна банке Србије – Дирекција за регистре и
принудну наплату о броју дана неликвидности у периоду од 12 месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;
-подизвођач – код понуђача са подизвођачем;
-сви чланови групе понуђача – код групе понуђача;

2. Пословни капацитет:

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 2
обрачунске године (2014 и 2015) заједно са 2016. годином до дана објављивања позива за
подношење понуда, извршио испоруку LED расвете за најмање 5 наручиоца, од чега вредност
најмање 1 (једног) уговора у минималном износу од 5.000.000 динара.
Доказ пословног капацитета ( референца):
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- Списак реализованих уговора на испоруци LED расвете. Списак реализованих уговора дати

на обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који су понуђачи дужни да
попуне.
- Копије Уговора са потврдом која је издата, потписана и печатирана од стране наручиоца о
реализованим испорукама LED расвете у претходне две године. Понуђач ће потврду
наручиоца о реализованим испорукама у претходне 2 године, дати у форми Потврде наручиоца
о реализованим испорукама, која се се налази као образац у оквиру ове конкурсне
документације.
Овај доказ подноси:
-понуђач – код самосталне понуде;

-понуђач са подизвођачем (сабира им се) – код понуђача са подизвођачем;
-група понуђача (сабира им се) – код групе понуђача.
3. Кадровски капацитет:
- Ангажовање најмање 10 радника електро струке за извршење послова који су предмет ове
јавне набавке (основ радног ангажовања може бити радни однос – неодређено или одређено
време, уговор о делу или уговор о обављању привремених и повремених послови).

- Ангажовање инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије – ИКС, (у сталном радном
односу или уговором о делу или уговором о обављању привремени и повремених послова), и
то:
- минимално 2 (два) одговорна извођача радова са лиценцом 450.
Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
Заједничке понуде: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови
групе понуђача заједно;
Понуде са подизвођачима: оба услова везана за кадровски капацитет могу да испуњавају
понуђач и подизвођачи заједно.
Докази за кадровски капацитет:
За ангажоване раднике се доставља:
- фотокопија обрасца МА или фотокопија уговора о делу или уговора о обављању
привремених и повремених послова;
За ангажоване инжењера са лиценцама ИКС, доставља се :
- фотокопија обрасца МА или фотокопија уговора о делу или уговора о обављању
привремених и повремених послова;
- фотокопије лиценци ИКС;
- фотокопија потврде о важењу лиценци ИКС издата у складу са чланом 75. Статута
ИКС, а која су важеће на дан отварања понуда.
Овај доказ подноси понуђач који наступа самостално, а у случају подношења понуде са
подизвођачем или заједничке понуде, овај услов испуњавају заједно.
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4. Технички капацитет:

За LED светиљке који ће испоручити и монтирати понуђач је обавезан да уз понуду
достави и
гарантни период за понуђене LED светиљке са техничким
карактеристикама/спецификацијама у форми изјаве на сопственом меморандуму,
Каталог понуђене опреме, сертификате издате од овлашћене лабораторије на
електромагнетну компатибилност (EMC) и Лиценцу лабораторије у којој су извршене
сертификације.
Докази :
-Изјава на сопственом меморандуму,печатирана, потписана и оверена од стране одговорног лица
понуђача за LED светиљке са техничким карактеристикама/спецификацијама понуђених

светиљки;
- каталог понуђене опреме са техничким карактеристикама ПОНУЂЕНИХ LED СВЕТИЉКИ;
- сертификате издате од овлашћене лабораторије на електромагнетну компатибилност (EMC);
- Лиценцу лабораторије у којој су извршене сертификације.
Доказ у погледу техничког капацитета, понуђач испуњава самостално, у случају
подношења понуде са подизвођачем, испуњавају понуђач и подизвођачи заједно, а у случају
заједничке понуде, овај услов испуњавају чланови групе понуђача заједно.
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе узорке LED светиљки (по један узорак за сваки
понуђени тип) које нуде за уградњу повезане каблом са утикачем за монофазни прикључак,
ради омогућавања наручиоцу провере тражених техничких карактеристика и исте морају
остати код наручиоца до закључења уговора о јавној набавци.
Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе место извођења радова и
изврши увид у исту, као и да потпише изјаву о обиласку места извођења радова која се се
налази као образац у оквиру ове конкурсне документације. Потписана изјава о обиласку
локације саставни је део понуде сваког понуђача.
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу дан раније, а могућ је сваког
радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке радова мале вредности број 04/16 - Реконструкција унутрашњег
осветљења на комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED
расветом, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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VII
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 следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке радова мале вредности број 04/16 - Реконструкција унутрашњег
осветљења на комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED
расветом, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VIII
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СПОРАЗУМ О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈУ ЧИНЕ
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Овим споразумом се горе наведени понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова мале вредности број 04/16 Реконструкција унутрашњег осветљења на комплаксу зграда Градске управе Смедерево замена fluo расвете са LED расветом, а нарочито о следећем:
-

члан групе понуђача _______________________________ је носилац посла,
односно подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем;

-

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора :

1.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Потписи чланова групе понуђача и печати:
_______________________________
_______________________________

_______________________________

* овај образац текста споразума се попуњава само у случају подношења заједничке понуде.
Уместо овог обрасца споразума, наручилац ће прихватити и форму споразума коју доставе
понуђачи, а која садржи податке из члана 81.ст. 4. тачка 1) до 6). Закона.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, на писарници градског Услужног центра градске
управе Смедерева или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова мале вредности – Реконструкција
унутрашњег осветљења на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo
расвете са LED расветом, ЈН бр. 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до дана 14.06. 2016. године до 10 часова .
Јавно отварање понуда је истог дана, у 11 часова у просторијама Градске
управе Смедерево.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. 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 за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Смедерево, Омладинска
1, 11300 Смедерево , са назнаком:
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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„Измена понуде за јавну набавку радова мале вредности – Реконструкција унутрашњег
осветљења на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED
расветом - ЈН бр. 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности – Реконструкција унутрашњег
осветљења на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED
расветом - ЈН број 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова мале вредности – радови Реконструкција
унутрашњег осветљења на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo
расвете са LED расветом - ЈН бр. 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности – Реконструкција
унутрашњег осветљења на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo
расвете са LED расветом - ЈН бр. 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, тј. подизвођач
попуњава образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона као и податке о:
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) 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
конкурсној документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане
ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде, потписаним од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтев у погледу рока (извршења радова)
Рок извршење радова не може бити дужи од 10 календарских дана, од дана увођења
извођача радова у посао од стране надзорног органа.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни период за изведене радове траје 3 (три) године за грађевинске радове и
конструкцију, 2 (две) године за занатске радове и инсталатерске радове, рачунато од датума
издавања потврде о завршетку радова, а за уграђену опрему гарантни период траје минимум
2 године.
Место извођења радова
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 04/16

22/ 43

Радови се изводе на објектима који чине комплекс зграда Градске управе Смедерево.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђачи су дужни да у понуди доставе:
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 1 % од вредности понуде
без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити
безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде престаје истеком рока важења понуде
понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок важења понуде у овој јавној набавци је
не краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Наручилац захтева да понуђач, уз
понуду достави оригинал писмо о намери банке гаранта да изда, на име финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и
плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у корист наручиоца Града
Смедерева, у износу од 2 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важности 10 (десет) дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а
којом банка Гарант, гарантује да ће се наручиоцу граду Смедереву, платити укупан
износ, по пријему првог позива корисника гаранције – града Смедерева у писаној
форми и изјаве у којој се наводи да је понуђач (налогодавац за издавање гаранције)
прекршио своју обавезу из закљученог Уговора.
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- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Наручилац захтева
да понуђач, уз понуду достави оригинал писма о намери банке гаранта да изда на име
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року неопозиву,
безусловну, без права на приговор и плативу на први позив, банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 ( пет) дана дуже од
гарантног рока у износу од 3 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, којом
банка Гарант гарантује да ће Граду Смедереву, као кориснику гаранције, платити
укупан износ по пријему првог позива Града Смедерева као корисника гаранције у
писаној форми и изјаве у којој се наводи да понуђач није извршио отлањање грешака–
квара у роковима и на начин предвиђен Уговором.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у
року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 2 % од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
(обавезе извршиоца посла су ближе дефинисане у моделу уговора).
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
И у случају да извршилац напусти посао извођења радова,(напусти градилиште),у било којој
фази изградње, без обзира на степен довршености посла, наручилац ће активирати
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у пуном износу.
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију ако се остваре неки од разлога за раскид
уговора који су предвиђени у Моделу уговора.
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 3 % од
укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
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Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за изведене
радове и уграђену опрему.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који је
одредио наручилац.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
путем електронске поште на e-mail : dusan.popovac@smederevo.org.rs, у времену од 7:30 до
15:30 часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и
неправилсноти у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у случају из става 1. ове тачке, у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту и истовремено најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак
посла.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве,
дат је конкурсној документацији).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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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 пртпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона ( у
даљем тексту подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца : Град
Смедерево, градска управа Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, или препорученом
пошиљком
са повратницом или
електронском поштом
на
e-mail
dusan.popovac@smederevo.org.rs или факсом на број 026/672-724, локал 16-31 .
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права, на одређени рачун буџета Републике Србије
уплатиће таксу.
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 60.000,00
динара.
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе износи
60.000,00 динара.
Подносилац захтева за заштиту права , износ за наведену таксу уплаћује на рачун буџета
Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Потврда о
извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН садржи следеће елементе: мора бити издата од
стране банке и да садржи печат банке; мора 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); Број жиро рачуна : 840-30678845-06 , шифра плаћања : 153
или 253, позив на број :уписати податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП,назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,корисник: Буџет Републике Србије,
назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ понуђача ____________________________ за јавну набавку радова мале
вредности – Реконструкција унутрашњег осветљења на комплeксу зграда Градске управе
Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом, ЈН број 04/16
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 04/16
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

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

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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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:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УНУТРАШЊЕГ
ОСВЕТЉЕЊА НА КОМПЛЕКСУ ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО ЗАМЕНА FLUO РАСВЕТЕ СА LED РАСВЕТОМ
Укупна цена без ПДВ-а

_________________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________________ динара
уговорену цену за предметне радове, без
ПДВ-а,
наручилац
ће
исплатити
извршиоцу радова по испостављеној,
окончаној ситуацији, овереној од стране
стручног надзора и одговорног лица и то
у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема исте.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(Напомена: не може бити краћи од 60 дана од дана ________________________ дана од дана
отварања понуда)
отварања понуда.

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 10
календарских дана, од дана увођења извођача радова _________________________ дана од
у посао од стране надзорног органа.
дана увођења извођача радова у посао од
стране надзорног органа.

Гарантни рок за уграђену LED сијалице (не краћи
од 2 године)

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему

Датум

__

година

Гарантни период за изведене радове траје 3
(три) године за грађевинске радове и
конструкцију, 2 (две) године за занатске радове и
инсталатерске радове, рачунато од датума
издавања потврде о завршетку радова, а за опрему
период назначен у гарантном листу произвођача

Понуђач
М. П.

_____________________________
Напомене:

________________________________

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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Образац XI - изјава

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Изјављујем да смо посетили место извођења радова која је предмет јавне набавке
радова мале вредности- Реконструкција унутрашњег осветљења на комплeксу зграда Градске
управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом и стекли увид у све информације
које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим
условима извршења посла и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве
накнадне промене у цени.

Датум: _____________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла
групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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ОБРАЗАЦ XII - СПИСАК

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА НА ИСПОРУЦИ LED РАСВЕТЕ
1. Испорука __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

2. Испорука __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

3. Испорука __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

4. Испорука __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

5. Испорука __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________, у вредности
___________________________________ динара , инвеститора_________________________,
по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

* списак копирати у потребном броју примерака

Место и датум
________________

М.П.

Понуђач
_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 04/16
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ОБРАЗАЦ XIII - ПОТВРДА
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА - НАРУЧИОЦА:____________________________________
СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА: ________________________________________________
АДРЕСА: _______________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: ___________________________________________________________

Инвеститор – наручилац
_________________________________________________ издаје

ПОТВРДУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
којом се потврђује да је понуђач
____________________________________________________________________________
( уписати назив и седиште понуђача)
из
____________________
ул._________________________________________________________,
За потребе Наручиоца ________________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року испоручио
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(навести врсту посла)
у износу од __________________ динара са порезом на додату вредност а на основу Уговора
број ____________________________ од __.___.______. године .
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа наручиоца:_____________________________________
Телефон:__________________________________________
Датум:________________________
У ____________________________
М.П.
Законски заступник
инвеститора(наручиоца) радова
_____________________

Напомена: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 04/16
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Овај образац из конкурсне документације копирати у потребном броју примерака.

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА НА
КОМПЛЕКСУ ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО - ЗАМЕНА FLUO РАСВЕТЕ СА
LED РАСВЕТОМ

Закључен дана ______________ 2016. године у Смедереву између:
1. Наручиоца ГРАДА СМЕДЕРЕВА са седиштем у Смедереву, улица Омладинска бр. 1,
ПИБ: 102186104, Матични број: 07222262, Број рачуна: 840-20640-94, Назив банке: Управе за
трезор – Филијала Смедерево, Телефон 026/672724, Телефакс 026/672724, кога заступа
градоначелник Града Смедерева Др Јасна Аврамовић (у даљем тексту Наручилац)
и
2._______________________________________,
улица
________________________,
ПИБ:____________, Матични број: _____________, број рачуна: , назив банке: __________,
кога заступа __________________________ (у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана ___.____. 2016. године, спровео
поступак за јавну набавку радова на реконструкцији унутрашњег осветљења на комплeксу
зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом, јавна набавка број
04 /16;
-да је Извођач дана ___. ____. 2016. године доставио понуду број 404- ___ 16-03, која се
налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
-да је Наручилац у складу са чл. 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора број 404____ /16-07 од ___.___. 2016. године, изабрао Извођача за извршење предметних радова.

Члан 1.
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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Предмет овог Уговора су радови на реконструкцији унутрашњег осветљења на
комплаксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом.
Члан 2.
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, изврши предметне радове, у свему
према својој понуди и техничкој спецификацији које су саставни делови овог Уговора.
Члан 3.
Цена за предметне радове из Члана 1. овог Уговора износи:
____________________________ динара без пореза на додату вредност, односно
________________ динара са порезом на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
Извођач ће извршити и претходне и припремне услуге и радове по налогу наручиоца, који су
неопходни за остварење циља овог Уговора.
Осим вредности радова из овог Уговора, неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта и све остале трошкове Извођача који су повезани са
предметом јавне набавке.
Члан 4.
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, изведе радове у свему према техничкој
спецификацији радова која је саставни део овог уговора.
Извођач се обавезује да радове из Члана 1. овог Уговора, изведе савесно, стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима
који важе за ту врсту посла, као и да приликом извођења радова користи материјале доброг
квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије који су у складу са техничким
захтевима из предмета и предрачуна радова.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Извођачу уплати уговорену цену за извршење предметних
радова по испостављеној, окончаној ситуацији, овереној од стране стручног надзора и
одговорног лица и то у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исте, на жиро рачун
извршиоца број: ____________________ .
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану
ситуацију.
Гарантни рок за испоручене и уграђену опрему износи _______ године а за изведене радове
траје 3 (три) године за грађевинске радове и конструкцију, 2 (две) године за занатске радове и
инсталатерске радове, рачунато од датума издавања потврде о завршетку радова, а за опрему
период назначен у гарантном листу произвођача.
Члан 6.
Стручни надзор над извођењем радова из Члана 1. овог Уговора, вршиће овлашћено
лице наручиоца, именовано од стране ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево.
Члан 7.
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Извођач се обавезује да комплетне радове изврши у року не дужем од ____________
календарских дана од дана увођења у посао од старне надзорног органа.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење места извршења радова у сладу са
важећим Законом о планирању и изградњи и предузети све потребне мере за безбедност
радова, саобраћаја, околине и животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштитите на раду и заштите од пожара, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне
мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења
радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, признаје
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу, без
права приговора.
Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора.
Уколико се извођач не одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се
исправним.
Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извршења
уговорних обавеза, у складу са важећим прописима и стандардима.
Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник за изведене радове.
Извођач је у обавези да учествује у поступку коначног обрачуна и примопредаји
пројекта и радова.
Члан 8.
Уколико извршилац не поштује уговорени рок својом кривицом, у случају кашњења које
није последица више силе, платиће наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5% укупне
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне цене.
Члан 9.
Извођач је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која настане према
трећим лицима и стварима као и штета на објекту, буде надокнађена или отклоњена на терет
извођача.
Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних
лица или оштећењем осигураних ствари.
Члан 10.
Извођач је дужан да наручиоцу достави:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла и то у року од 10 дана од дана
закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно
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извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, у случају да понуђач
не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач може поднети
гаранцију стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају да извођач напусти посао извођења радова,(напусти градилиште),у било којој фази
изградње, без обзира на степен довршености посла, наручилац ће активирати банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у пуном износу.
Такође, Наручилац задржава право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
коју је извођач доставио у својој понуди, уколико Извођач у року од 3 дана од дана увођења у
посао од стране надзорног органа не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Извођач се обавезује да
у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини
1% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а Рок важења банкарске гаранције мора бити 5
(пет) дана дужи од гарантног рока за изведене радове и уграђену опрему. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
извођач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који је одредио наручилац.
Члан 11.
Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:
- ако Извођач не изврши предметне радове у року који је предвиђен овим уговором,
односно уколико Извођач не поштује одредбе овог Уговора;
- ако Наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у Уговору предвиђено;
- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора не може
остварити сврха уговора;
- споразумом уговорних страна.
Уколико Извођач не започне извођење радова на уговорени начин или ако прекине са
извођењем радова или одустане од даљег рада, Инвеститор - Наручилац има право да
раскине овај уговор и да захтева од Извођача накнаду настале штете.
Извођач има обавезу да о евентуално насталим ситуацијама, из овог члана, у најкраћем
могућем року обавези Наручиоца са давањем писаних образложеих разлога за неизвршење
обавеза.
Члан 12.
Свака уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора те другој начини штету,
дужна је да исту надокнади.
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Члан 13.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и других важећих прописа
Републике Србије.
Члан 14.
У случају спора који може настати у реализацији овог Уговора, уговорне стране су
сагласне да настали спор реше споразумно.
Уколико се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда
у Пожаревцу.
Члан 15.
Овај Уговор сачињен је у 6 ( шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) задржава
свака уговорена страна.

ИЗВРШИЛАЦ
_________________________

НАРУЧИЛАЦ
___________________________

Напомена: Одговорно лице понуђача потписује и ставља свој печат на овај модел уговора .Овај
модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Датум:

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

М.П.

Потпис понуђача

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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XVI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

УКУПНО ______________________________ ДИНАРА

Место и датум

М.П.

________________

Понуђач
_____________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач попуњава структуру цене у приложеном облику.
Понуђач приказује цене у којима су приказани основни елементи структуре и други трошкови који
чине структуру цене коштања.

* Овај образац понуђачи нису у обавези да попуне, пошто ће сматрати да је сачињен
образац структуре цене, уколико су основи елемети понуђене цене садржани у обрасцу
понуде.
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XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,
(уписати назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова на реконструкцији унутрашњег осветљења на комплeксу
зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом, број 04/16, 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.

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 04/16

42/ 43

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ................................................................ ……………................[навести назие понуђача] у
поступку јавне набавке радова мале вредноси број 04/16 - Реконструкција унутрашњег осветљења
на комплeксу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом,
поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

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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