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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 404-465/2017-07 од 23. октобра
2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-465/2017-07 од 23.
октобра 2017. године за јавну набавку радова мале вредности број 08/17, припремљена је::

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ЧИШЋЕЊУ ВОДОТОКА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 08/17

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација - Предмер и предрачун радова на чишћењу
водотокова II реда на територији града Смедерева
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
Упутство понуђачима како се доказује испуњеност услова
Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона
Споразум о подношењу заједничке понуде
Упуство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Изјава понуђача о посети локације
Списак изведених радова
Потврда о реализацији Уговора
Модел Уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац структуре цене
Образац изјаве о независној понуди
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 08/17 су радови на чишћењу водотока II реда на територији
града Смедерева.
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. 08/17 су радови на чишћењу водотока II реда на територији
града Смедерева.
Ознака предметне набавке из Општег речника набавке је 45246400 – Радови на заштити од
поплава.
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 и предрачун радова
на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева
1. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за Голобочки поток (200m)
р.б.

опис позиције

I

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1

Ручни ископ земље из корита дела
Голобочког потока на делу од пропуста ка
главном пугу до првог пропуста узводно у
дужини од 50м, дубине до 80цм, ширине
до 1м, са ручним утоваром у колица,
одвозом до путног пojaca
и утоваром у
камион. Обрачун по m]
Машинско чишћење корита водотока од
шута и отпада са одлагањем ископапог
материјала у сграну
у дужини од 200м.
Обрачуи по m3 искпаног материјала у
самониклом стању
Утавар и одвоз ископаног материјала на
депонију пo налогу надзорног органа3
удаљииости до 5 км Обрачуи по m
ископаног материјала v самониклом
стању.
Одвоз земље до локалне депоније
камионом. Обрачун по m3

2

3

4

j.м.

колн
чина

m1

40

m3

100

m3

100

m3

65

m'

250

Јединична
цена

Укупно без
ПДВа

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II
1

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
Геодетско снимање терена након чишћења
корита на делу око пропуста испод главног
пута.
УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВом:
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2. Предмер и предрачун превeнтивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за каналску мрежу у Коларима
р.б.

опис позиције

j.м. колнч
ина

Јединична
цена

Укупно без ПДВа

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

I
1

Машинско чишћење корита водотока од
муља и отпада са одлагањем ископаног
материјала на страну. Канал проширити до
50цм правилног облика, Ширина канала
у дну
износи до Зм Обрачун по м3 искпаног
материјала v самонмклом стању.

m1

2500

2

Машинско разастирање ископаног материјала
првдходно депонованог поред корига водотока
са3 транспортном даљином до 25м. Обрачун по
м
разастртог и предходно ископаног
материјала у самониклом стању

m3

1500

3

Утовар н одвоз ископаног материјала на
депонију пo избору надзорног органа на3
удаљености до 5км. Обрачун по м
ископаног материјала v самониклом стању

m3

937,5

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВом:

3. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за реку Језаву (700m)
р.б.

опис позиције

ј.м.

количина

цена/ј.м.без ПДВ

вредност без ПДВ

1

2

3

4

5

6

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Чишћење терена дуж корита водотока од
корова, шибља и другог дрвенастог растиња
булдозером са тренспортом на даљину до 50м
1
и депоновањем на гомиле које по сушењу
треба спалити. Обрачун по м2 очишћене
површине дуж корита водотока.
m2
2 Ручно сечење дрвећа у кориту водотока
моторном тестером пречника од 10 до 30цм
са кресањем грана, уситњавањем и
одлагањем
на
страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
ком
I

10.500

500,00
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3 Ручно сечење дрвећа моторном тестером
пречника већег од 30цм са кресањем грана,
уситњавањем и одлагањем на страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
6 Машинско вађење пањева из корита водотока
ради обезбеђивања неометаног отицања воде
са транспотром до 50 метара и одлагањем у
предходно припремљене јаме и затрпавање
земљом у слоју од 50 цм, где је то могуће.
7 Сечење шибља моторном тестером пречника
до 10цм из корита водотока са одлагањем на
страну
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 Комбиновани машинско-ручни (90:10) ископ
земље III категорије ради формирања
профилисаног канала за евакуацију вода са
разастирањем ископане квалитетне земље по
депресијама обале корита где је то могуће.
Обрачун по m3 ископане земље у самониклом
стању.
2 Машинско чишћење корита водотока од муља
и отпада муљном кашиком, са одлагањем
ископаног материјала на страну, да би се
оцедио.Обрачун по м3 искпаног материјала
након оцеђивања.
3 Ручно чишћење корита водотока од отпада са
одлагањем ископаног материјала на страну.
Обрачун по м3 искпаног материјала у
самониклом стању
4 Разастирање ископаног материјала предходно
депонованог материјала поред корита
водотока са транспортном даљином до 25м.
Обрачун по м3 разастртог и предходно
ископаног материјала у самониклом стању
5 Утовар и одвоз ископаног материјала
помешаног са шибљем и отпадом на депонију
по избору надзорног органа удаљености до
5км .
Обрачун по м3 ископаног материјала у
растреситом стању
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III ОСТАЛИ РАДОВИ
1 Рад радника II групе на неспецифицираним
пословима.
Обрачун по часу ефективног рада

ком

20,00

ком

50,00

m2

15.000,00

m3

1500,00

m3

100,00

m3

50,00

m3

200,00

m3

1300,00

час

60,00
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2 Рад радника V и VI групе на
неспецифицираним пословима.
Обрачун по часу ефективног рада
час
3 Рад булдозера или утоваривача снаге до 150
kw на изради приступног пута или осталим
неспецифицираним пословима по налогу
надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
час
4 Рад багера или комбиноване машине снаге од
70-100 kw на осталим неспецифицираним
пословима по налогу надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
час
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

20,00

5,00

5,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

ГОЛОБОЧКИ ПОТОК

2

КАНАЛСКА МРЕЖА У КОЛАРИМА

3

РЕКА ЈЕЗАВА
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
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)

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.

1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне условe за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 76. Закона и то:
- пословни капацитет
- кадровски капацитет
- 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. Пословни капацитет:
Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је понуђач у периоду од 2
године пре објављивања Позива за подношење понуда остварио приход у минималном износу
од 5.000,000,00 динара по основу изведених радова на водним објектима за заштиту од
поплава, ерозија и бујицама за које се спроводи јавна набавка.
Доказ пословног капацитета ( референца):
- Списак изведених радови на водним објектима за заштиту од поплава, ерозија и бујицама.

Списак изведених радова 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
изведеним радовима на водним објектима за заштиту од поплава, ерозија и бујицама. Понуђач
ће потврду наручиоца о изведеним радовима, дати у форми Потврде наручиоца о изведеним
радовима, 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:
Понуђач мора да располаже одређеном структуром извршилаца који ће бити ангажовани на
предмету ове јавне набавке (основ радног ангажовања радника може бити радни однос неодређено или одређено време, уговор о делу или уговор о обављању привремених и
повремених послова) и то:
- Најмање један дипломирани инжењер са важећом лиценцом број 410 или 411 или 413 или
414..

Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
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Заједничке понуде: услов везан за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови групе
понуђача заједно;
Понуде са подизвођачима: услов везана за кадровски капацитет могу да испуњавају понуђач и
подизвођачи заједно.
Докази:
- за извршиоце који ће бити ангажовани на предмету јавне набавке: копије МА обрасца,
односно копије уговора о делу, односно копије уговора о привременим и повременим
пословима, копије лиценци ИКС и потврде о важности лиценце ИКС (да је одговорни
пројектант члан ИКС и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета), које морају
бити важеће на дан објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
3. Технички капацитет:
Понуђач мора да располаже следећим техничким капацитетом:
камион кипер – комада 2;
минимум 1 (један) багер;
минимум 1 (један) булдозер;
минимум 1 (једну) комбиновану машину;
Доказ:
Опрема за извођење радова може бити у власништву понуђача или у закупу или под
лизингом.
- Пописна листа основних средстава непокретних и покретних ствари које чине основна
средства, са стањем на дан 31.12.2016. године, у којој постоји наведена (и посебно
означена/маркирана) тражена опрема за извођење радова, за средства набављена до
31.12.2016. године. Пописна листа основних средстава непокретних и покретних ствари мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача;
- Рачуни и отпремнице за средства набављена од 01.01.2017. године;
- Уговор о закупу (ако је опрема у закупу), који у прилогу мора имати последњу пописну
листу закуподавца или рачун и отпремницу, уколико је средство набављено од стране
закуподавца након 01.01.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена
техничка опрема;
- Уговор о лизингу (ако је опрема узета под лизинг).
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.
Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе локацију и изврши увид у исту,
као и да потпише изјаву о обиласку локације 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 времену трајања позива за подношење понуда у периоду од 8.00 до 14.00 часова.
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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 08/17 – чишћење водотока II реда на
територији града Смедерева, 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 08/17 – чишћење водотока II реда на
територији града Смедерева, 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.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VIII
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 08/17 – чишћење
водотока II реда на територији града Смедерева, 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
бр. 08/17
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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 – чишћење водотока II реда
на територији града Смедерева, ЈН бр. 08/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до дана 02.11. 2017. 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:
„Измена понуде за јавну набавку радова мале вредности – чишћење водотока II реда на
територији града Смедерева - ЈН бр. 08/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
бр. 08/17
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„Допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности – чишћење водотока II реда на
територији града Смедерева - ЈН број 08/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова мале вредности – чишћење водотока II реда на
територији града Смедерева - ЈН бр. 08/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности – чишћење водотока
II реда на територији града Смедерева - ЈН бр. 08/17 - 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:
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.
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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
9.1. 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 и потписаним од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (извршења радова)
Рок извршење радова не може бити дужи од 25 календарских дана, од дана увођења
извођача радова у посао од стране надзорног органа.

9.3. 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.
10. 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.
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- 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 5 % од
вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) 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.
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 5 % од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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.

11. 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.
Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности
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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.

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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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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 извођења
радова.
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
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
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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 – чишћење водотока II реда на територији града Смедерева, ЈН број 08/17
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. 08/17

23/ 37

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.
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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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ ВОДОТОКА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупна цена без ПДВ-а у складу са техничком _________________________ динара
спецификацијом

Укупна цена са ПДВ-ом у складу са техничком _________________________ динара
спецификацијом
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, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.

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 25
календарских дана, од дана увођења извођача радова
у посао од стране надзорног органа.
_________________________ дана од
дана увођења извођача радова у посао од
стране надзорног органа.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку
партију посебно.
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Образац XI - изјава

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊУ СА
СПЕЦИФИЧНОСТИМА И УСЛОВИМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Дана _______________ год.

Представник понуђача,
____________________________________________________________
(назив фирме, седиште, адреса)
___________________________________________________________________
(име представника понуђача)
се, на локацији Наручиоца упознао са специфичностима и условима за извршење предметне
набавке, у току фазе припреме понуде за јавну радова - радови на чишћењу водотока II реда
на територији града Смедерева, редни број набавке 08/17.
Изјављујем да сам као понуђач обишао локацију, објекте и инсталације на којима ће се
изводити радови који су предмет јавне набавке радова мале вредности, број 08/17 и стекао
увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да сам
упознат са свим условима извршења посла и да они, сада видљиви, и не могу бити основ за
било какве накнадне промене у цени.

__________________________________________
Представник наручиоца

Датум ____________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:
Изјава је обавезна и саставни је део понуде.
У случају заједничке понуде довољно је да једна од чланица изврши обилазак.
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ОБРАЗАЦ XII - СПИСАК

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ
ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈА И БУЈИЦАМА
1. Радови __________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________,
инвеститора_________________________, по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

2.Радови ____________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________,
инвеститора_________________________, по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

3.Радови _____________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________
,инвеститора_________________________, по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

4.Радови ____________________________________________________________, на локацији
_____________________________________________________________________,
,инвеститора_________________________, по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

5.Радови ___________________________________________________________ , на локацији
_____________________________________________________________________,
инвеститора_________________________, по Уговору бр. ___/____ од __.__._____.

* списак копирати у потребном броју примерака

Место и датум
________________

М.П.

Понуђач
_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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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 извео радове
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у
вредности
од
______________
динара
а
на
____________________________ од ____________________ .

основу

Уговора

број

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.
Овај образац из конкурсне документације копирати у потребном броју примерака.
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О РАДОВИМА НА ЧИШЋЕЊУ ВОДОТОКА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Закључен дана ______________ 2017. године у Смедереву између:
1. Града Смедерева, са седиштем у Смедереву, улица Омладинска број 1, ПИБ: 102186104,
Матични број: 07222262, кога заступа градоначелница Града Смедерева др Јасна Аврамовић,
као наручиоца (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 ___.____. 2017. године, спровео
поступак за јавну набавку радова на чишћењу водотока II реда на територији града
Смедерева, јавна набавка број 08/17;
-да је Извођач дана ___. ____. 2017. године доставио понуду број 404- ___ 17-03, 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.
Предмет овог Уговора су радови на чишћењу водотока II реда на територији града
Смедерева.
Члан 2.
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Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, изврши предметне радове, у свему
према својој понуди број ______ и техничкој спецификацији које су саставни део овог
Уговора.
Члан 3.
Цена за предметне радове из Члана1. овог Уговора износи ______________ динара без
пореза на додату вредност, односно ________________ динара са порезом на додату вредност.
Уговорне стране су сагласне да је укупна уговорена цена фиксна, изражена са свим
зависним обрачунатим трошковима.
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: ____________________ .
Члан 6.
Стручни надзор над извођењем радова из Члана 1. овог Уговора, вршиће овлашћено
лице наручиоца.
Члан 7.
Извођач се обавезује да комплетне радове изврши у року не дужем од ____________
дана од дана увођења у посао од старне надзорног органа.
Извођач се уводи у посао од стране Надзорног органа у року не дужем од 8 дана од
дана закључења овог Уговора о чему ће се сачинити записник.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење места извршења радова, тако што
ће 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, 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.
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Члан 8.
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 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, у случају да Извођач 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 у било којој фази без обзира на
степен довршености посла, да радове не изводи у предвиђеном року, на начин предвиђен
конкурсном документацијом, 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.

Члан 9.
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 10.
Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:
- ако Извођач не изврши предметне радове у року који је предвиђен овим уговором,
односно уколико Извршилац 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.
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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 11.
Свака уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора те другој начини штету,
дужна је да исту надокнади.

Члан 12.
На односе уговорних страна који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
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 14.
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 чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева,
број 08/17, 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.
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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 08/17 - радови на чишћењу водотока II реда на
територији града Смедерева, 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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