Број: 404-12-5/2017
16.03.2017. године
Бајина Башта
НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Општинска управа општине Бајина Башта
Адреса Наручиоца: Душана Вишића број 28, Бајина Башта
email: javnenabavkebb@gmail.com
интернет страница: www.bajinabasta.rs
ПИБ: 101960656
Матични бр.: 07355866
Број текућег рачуна: 840-42640-54
Факс: 031/862-048
Број јавне набавке: Р МВ 01/17

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈН Р МВ 01/17
РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОРИ)

-ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 16.03.2017. године
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ПЕТАК 24.03.2017. године до 09,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: ПЕТАК 24.03.2017. године у 10,00 часова

Март, 2017. године
Бајина Башта
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), у даљем тексту: Закон), члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-12-2/2017 од
17.02.2017. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 404-12-3/2017 од
17.02.2017. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОРИ)
Број ЈН Р МВ 01/17
Конкурсна документација садржи: 45 странa
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I) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта
Адреса: Душана Вишића број 28, Бајина Башта
ПИБ: 101960656
Матични бр.: 07355866
Текући рачун: 840-42640-54
Интернет страница: www.bajinabasta.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 ЈН Р МВ 01/17 су: радови
Назив јавне набавке: Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица
у Бајиној Башти (семафори).
Радови се набављају за потребе Општинске управе општине Бајина Башта.
Ознака из општег речника: 45316212 Инсталација семафора
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана набавка
5. Контакт особе: Бојан Нешковић
Е-mail адреса: javnenabavkebb@gmail.com
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II) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови
Назив јавне набавке радова: Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори).
2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: редни бр. 1.3.1, број конта
425191 из Плана набавки Општинске управе општине Бајина Башта за 2017. годину.
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама
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III) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА

1.
2.
3.

Врста, опис и количина радова: Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори).
При вршењу радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који
регулишу ову врсту радова.
Радови ће се изводити у складу са уговором.

Опис постојећег стања семафорске опреме на раскрсницама улица: Кнеза Милана
Обреновића - Светосавске и Кнеза Милана Обреновића - Вука Караџића у Бајиној Башти.
Услед дотрајалости и неадекватног одржавања, семафори на наведеним раскрсницама у
Бајиној Башти постали су неупотребљиви. Тренутно нису у функцији и раде у режиму жутог
трептућег светла.
Поправка и довођење у исправно стање није могуће, па се препоручује демонтажа и замена
постојеће спољне опреме, лантерни и старог семафорског уређаја „Пупин“ УРС-200 и монтажа
нове опреме у Led технологији са дигиталним контролером за управљање.
Потребна је и замена семафорских стубова (3ком), разводног самостојећег ормана на
раскрсници ул. Кнеза Милана Обреновића и Вука Караџића са комплетом реглета у орману 1 ком.
Такође потребно је заменити оштећени подземни кабал PPOO-24x1,5mm2 (дужине око
140m1) за повезивање две раскрснице, а који је у прекиду, неиспитан и не може се одредити степен
оштећења док се не изврши откопавање.
Потребно је извршити чишћење од корозије и спољну заштиту свих стубова бојењем као и
замену реглета и кабловске инсталације у семафорским стубовима.
Размотрити оправданост повезивања ове две раскрснице у координисани рад и у том случају
предложити монтажу два независна уређаја – контролера за сваку раскрсницу.
Тражена опрема мора да задовољи следеће карактеристике:
1. Карактеристике лантерни:
- Лантерне су израђене од поликарбоната са противфантомском оптиком
- Црна боја лантерни RAL9005
- LED сигнални модули у класи WA2/1
2. Функционалне карактеристике уређаја:
- примењив као контролер за две раскрснице и координатор у зеленом таласу
- управљање са минимум 25 независних сигналних група
- рад са минимум 10 сигналних планова
- аутоматска корекција часовника при прелазу са летњег на зимско рачунање времена и обратно
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- програмирање са PC рачунара или даљински из центра управљања
3. Техничке карактеристике уређаја:
- напајање уређаја је 220V +/- 20%, температурни опсег радног амбијента од -40°C do +70°C
- поседовање независног жутог трептача са сопственим напајањем који се аутоматски укључује у
случају детекције неисправности рада у уредјају или периферијске опреме на раскрсници
- архивирање промена статуса уређаја и детектованих грашака, евидентираних хаваријских стања
уређаја и искључивања и укључивања уређаја
- архивирање евидентираних неисправности у раду уређаја или периферијске опреме
Општи услови
1) Испоручилац опреме је дужан да испоручи све неопходне атесте.
2) Испоручилац опреме је дужан да да гарантни рок за сву опрему.

РАСКРСНИЦА УЛИЦА КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА И
СВЕТОСАВСКЕ И РАСКРСНИЦА УЛИЦА КНЕЗА МИЛАНА
ОБРЕНОВИЋА И ВУКА КАРАЏИЋА
Јед
Опис позиције
Кол.
Ред.
мере
број
1
2
3
1. ЗЕМЉАНО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Разбијање асвалта d=5сm, ископ рова у
земљишту III категорије за полагање
1.1 кабловске канализације димензија 0,5m х
m3
24,00
0,8m са поновним затрпавањем и одвозом
вишка земље на депонију. 60x 0,5 x 0,8m.
Испорука и разастирање ситнозрнасте
1.2 ризле испод и изнад кабла, као механичка
m3
6,00
заштита 60,00 x 0.50 x 0,20m.
Ископ земље III кат. и израда темеља за равне
семафорске стубове од бетона МБ 25
1.3
kom
2,00
димензија 1,00 x 1,00 x 0,70m са превозом
вишка земље на депонију.
Разбијање асвалтне подлоге d=5cm, ископ
земље III кат. и израда шахта за пролаз
1.4 сигналних каблова од бетона МБ 20
kom
2,00
димензија 0,80 x 0,80 x 0,80m са превозом
вишка земље на депонију.
Ископ земље III кат. и израда ревизионог
1.5 шахта за пролаз сигналних каблова од бетона kom
1,00
МБ 20 димензија 0,40 x 0,40 x 0,70m.
Набавка, испорука и уградња кабловске
1.6
m1
30,00
канализације (2 јувидур цеви О 110 mm).
Израда и уградња чел.анкера дим. 350х350mm
1.7
kom
2,00
за ношење равних семафорских стубова.
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2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13
2.14
2.15

3.1
3.2

2. МОНТАЖНИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ (СА НАБАВКОМ
НОВИХ СТУБОВА)
Набавка, испорука и полагање поцинковане
траке FeZn 25x4 mm за уземљење са
m1
30,00
повезивањем на постојећу са припадајућим
деловима.
Демонтажа постојећих равних семафорских
стубова, транспорт и одлагање у магацину kom
3,00
инвеститора.
Набавка, испорука и уградња новог равног
kom
6,00
семафорског стуба 0 133/89 mm, Н=3300 mm.
Набавка и замена реглета у стубу.
kom
16,00
Демонтажа и извлачење постојећих сигналних
m1
30,00
каблова из кабловске канализације.
Набавка, испорука и полагање новог
m1
60,00
сигналног кабла РРОО-24х1,5mm2.
Набавка, испорука и полагање „ПОЗОР" PVC
m1
60,00
траке преко кабла.
Израда завршница на сигналном каблу и
повезивање у стубовима са припадајућим kom
17,00
монтажним материјалом.
Демонтажа постојећих семафорских лантерни
возачких и пешачких, са транспортом до kom
24,00
магацина инвеститора.
Испорука и монтажа контролера светлосне
kom
1,00
сигнализације.
Испорука и монтажа возачких лантерни:
Возачка лантерна са три сигнална појма,
кружног облика сочива димензија за црвено
kom
8,00
светло Ø 300 mm, жуто и зелено 210 mm са
LED изворима светла.
Лантерна са једним сигналним појмом,
кружног облика сочива димензија Ø 210 mm са kom
4,00
LED изворима светла.
Испорука и монтажа пешачких лантерни:
Пешачка лантерна са два сигнална појма,
кружног облика сочива димензија Ø 210 mm са kom
16,00
LED изворима светла пешак.
Испорука и монтажа звучних сигнала за
kom
16,00
пешаке.
Ситан потрошни материјал, непредвиђени
паушално
трошкови.
Испорука и монтажа разводног ормана са
kom
1,00
реглетом дим. 0,5 х 0,7 х 0,3.
3. ОСТАЛИ РАДОВИ
Мерење отпора уземљења и отпора
паушално
изолованости са издавањем атеста.
Инсталација програма и пуштање уређаја у
kom
1,00
рад.
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3.3

Ситан потрошни материјал
непредвиђени радови.

и

остали

паушално

IV) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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V) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); Образац бр. 1
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); Образац бр. 1
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); Образац бр. 1
4) 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 немазабрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Образац бр. 9
Доказ:
Писана изјава дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. Закона) у случају да је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Наручилац је утврдио да таква дозвола није предвиђена посебним прописом.
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Додатни услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси
самостално или са Подизвођачима, док група понуђача додатне услове испуњава
заједно .
За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора
доказати:
А) Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом
- Укупан приход понуђача за 2014., 2015., и 2016. годину мора бити минимум 10.000.000,00
десетмилиона динара).
- Да понуђач у пословној 2014., 2015., и 2016. години није исказао губитак у пословању;
- Да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ:
Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети
биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2014., 2015. и 2016. годину, као и податке
о данима неликвидности. Уколико достављени извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима
неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду народне банке Србије да
понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Б) Понуђач располаже довољним пословним капацитетом
Услови:
- Да је у претходних 5 (пет) година изводио радове који су предмет јавне набавке у вредности већој
од 8.000.000,00 (осаммилиона динара) са ПДВ-ом.
Докази:
Понуђач је дужан да достави референц лнсту (назив наручиоца, контакт особу и број телефона,
опис и вредност изведених радова који су предмет јавне набавке) у последњих 5 година
(12/13/14/15/16).
Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуђач је дужан да уз референц листу достави фогокопије Потврда од стране Наручилаца
наведених у референц листи или копије уговора.
В) Понуђач располаже довољним техничким капацитетом
Услови:
Понуђач мора да има:
- Теретно возило до 3,5т – ком 2
- Специјално возило ауто корпа са дометом од 10м – ком 1
- Машина за сечење бетона и асфалта – ком 1
- Машина за разбијање бетона и асфалта – ком 1
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Докази:
Понуђач доставља сопствену Изјаву (на меморандуму) оверену и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача да под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да ће у периоду извођења радова располагати траженом механизацијом и опремом (у
изјави навести списак тражене механизације и опреме). Поред изјеве за испуњеност услова
техпичког капацитета за возила у власништву очитана копирана саобраћајна дозвола за возила
која се региструју и фотокопије полисе осигурања. За возила која се не рсгиструју пописна листа
на дан 31.12.2016. год., за возила и грађевинске машине које су купљене у 2017-ој години
доставити копију рачуна о куповини и картицу основног средства; за возила купљена на лизинг и
копија уговора о лизингу. За возила у закупу - уговор о закупу.
Г) Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:
Услови:
Понуђач мора да има:
- најмање 5 ангажованих лица било којим видом радног ангажовања, од којих минимум 2 лица
електро струке (КВ или ВКВ електричари).
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:
лиценцу 450 или 470 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној
јавној набавци.
Докази:
Понуђач доставља сопствену Изјаву (на меморандуму) оверену и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача да под пуном моралном, материјалном и кривичном олговорношћу
гарантује запосленост лица за тражени кадровски капацитет, као и фотокопије важећих лиценци
и фотокопија потврде Иижењерске Коморе Србије. У изјави навссти списак ангажована лица и
њихов степен стручие спреме. Поред изјаве за испуњеност услова кадровског капацитета
потребно је доставити следеће доказе:
- Фогокопије ППП ПД обрасца за запослена лица код понуђача, уговор о радном ангажовању код
понуђача.
Напомена пре доношења одлуке о додели уговора наручилац може сходно члану 79. став 1.
захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
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VI) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за доделу уговора је Најнижа понуђена цена.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужу опцију понуде.
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VII) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда се сачињава на српском језику и сва коресподенција у поступку јавне набавке води се на
српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића број
28 Бајина Башта, препорученом пошиљком или лично, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације
на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), број ЈН Р МВ 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 24.03.2017.
године до 09:00 часова.
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
и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен од стране понуђача;
Образац структуре цена, попуњен, потписан и печатом оверен од стране понуђача;
Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен од стране понуђача;
Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН, попуњена, потписана и печатом
оверена од стране понуђача;
Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. ЗЈН, попуњена, потписана и
печатом оверена од стране понуђача;
Изјава о независној понуди понуђача, попуњена, потписана и печатом оверена од стране
понуђача;
У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени, потписане
и печатом оверене изјаве које су саставни део конкурсне документације, с тим да образац
Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
Доказе о испуњавању додатних услова предвиђене овом конкурсном документацијом.

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи
прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће
упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака
понуде.
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Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну
набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које
мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен 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: Општинска управа општине
Бајина Башта, Душана Вишића број 28, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), ЈН Р МВ 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), ЈН Р МВ 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), ЈН Р МВ 01/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција светлосне саобраћајне
сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), ЈН Р МВ 01/17 - 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 обавити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подИизвођача, уколико ће делимично набавку
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 подизвршиоце достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за набавку обавеза из поступка јавне набавке, односно
набавку 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
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извођење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
3) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
4) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за набавку уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
Напомена:
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац бр.1)
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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу квалитета вршења радовa
Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли су радови које су предмет јавне набавке
извршене у складу са Уговором.
9.2. Захтев у погледу рока вршења радова
Уговорени радови ће се изводити у року од 20 (двадесет) дана од дана увођења Извођача у посао. Датум
увођења у посао се уписује у грађевински дневник.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
9.4. Захтев у погледу начина плаћања:
Плаћање вирмански, по пријему исправне ситуације, у року од 45 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, број
119/2012 и 68/2015).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.5. Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући
од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
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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, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима, 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 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.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко меницу, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ
од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без протеста",
роком доспећа „по виђењу" са роком важења од минимум 60 дана од дана отварања понуда оригинал - у корист Наручиоцa, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице
по пријему првог позива.
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе
понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:
- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе регистровану меницу за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документције;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи
и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео
период радова који су предмет уговора.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
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Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани понуђач је дужан да у
тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко потписану
и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење и копију картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног
овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
2) Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном рокуПриликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име отклањања
грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне
вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.
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 на адресу; Општинска управа општине Бајина
Башта, Душана Вишића број 28, Бајина Башта или на мејл: javnenabavkebb@gmail.com тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној
Башти (семафори), број ЈН Р МВ 01/17.“
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.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подИизвођача.
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, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Елемент критеријума за доделу уговора је Најнижа понуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужу опцију понуде.
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 гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 8)
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
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
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, а у поступку јавне набавке мале
вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку
јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума
у складу са чланом 40а закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. овог закона.*
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3Љ
Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од:*
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;*
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;*
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3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара;*
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;*
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама;*
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара;*
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.*
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156.
ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
одговарајућу прописану таксу.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум извршења
налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
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субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Нa oснoву члaнa 77. стaв 4. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу, кao
oвлaшћeни зaступник пoнуђaчa, дajeм слeдeћу:
ИЗJAВУ
Пoнуђaч____________________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________________________
(нaзив пoнуђaчa, сeдиштe, ПИБ, мaтични брoj) испуњaвa свe услoвe утврђeнe кoнкурснoм
дoкумeнтaциjoм зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти – Реконструкција светлосне саобраћајне
сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), брoj ЈН Р МВ 01/17 и тo
дa:
1. дa je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр;
2. дa oн и њeгoв зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe
криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив
живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe;
3. дa je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe
Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи;

У _________________________, дана 2017. године.
ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ
(потписник уговора)

М.П.

__________________
Име и презиме

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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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
ПОДИЗВОЂАЧ понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________________________________________________из
____________________________________, улица _______________________________ број _____,
ПИБ:
__________________________, са матичним бројем_______________________, испуњава све
услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредностирадова:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

У _________________________, дана 2017. године.
ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ
(потписник уговора)

М.П.

__________________
Име и презиме

Напомена: - Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене конкурсном документацијом
у Упутству како се доказује испуњеност услова утврђених Законом под редним бројем од 1. до 4.Образац попунити само уколико понуђач наступа са подизвођачем
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ НАБАВКУ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеним
на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, дана 11.12.2015. године за набавку радова –
Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти
(семафори), број ЈН Р МВ 01/17, изјављујемо да ћемо набавку набавке делимично поверити
подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:
подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде
учествује
у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,
подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде
учествује
у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,
подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде
учествује
у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

Датум:_____________________
лица

М.П.

Потпис овлашћеног

_____________________
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Образац бр. 4

______________________
(Назив понуђача)

_______________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

_______________________
(Назив понуђача)

______________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

ИЗЈАВА
О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У вези са позивом за подношење понуда у поступку објављеном на Порталу јавних набавки и
сајту Наручиоца, дана 15.03.2017. године, за набавку радова - Реконструкција светлосне
саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), број ЈН Р МВ
01/17, изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Датум: _________________
М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________
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Образац бр. 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Реконструкција
светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), број
ЈН Р МВ 01/17
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
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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 подИизвођача.
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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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Укупна вредност без ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања

Плаћање вирмански, по пријему исправне
ситуације, у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
(“Сл. гласник РС“, број 119/2012 и
68/2015).

Рок важења понуде
(минимум 30 дана од дана
отварања понуда)

Рок извођења радова
Гарантни рок (минимум две
године)

_______ дана од дана отварања понуде

Уговорени радови ће се изводити у року од
20 (двадесет) дана од дана увођења
Извођача у посао. Датум увођења у посао
се уписује у грађевински дневник.

____ године од дана извођења радова
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Образац бр. 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Предмет јавне набавке - Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), број
JН Р МВ 01/17.
А) РАСКРСНИЦА УЛИЦА КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА И СВЕТОСАВСКЕ И РАСКРСНИЦА УЛИЦА КНЕЗА
МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА И ВУКА КАРАЏИЋА
Јед
Јед. цена
Јед. цена
Укупно
Укупно са
Опис позиције
Кол.
Ред.
мере
без ПДВ-а
са ПДВ-ом без ПДВ-а
ПДВ-ом
број
1
2
3
4
5
6=3х4
7=3х5
a. ЗЕМЉАНО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1

1.2

1.3

1.4

Разбијање асвалта d=5сm, ископ рова у
земљишту III категорије за полагање
кабловске канализације димензија 0,5m х
0,8m са поновним затрпавањем и одвозом
вишка земље на депонију. 60x 0,5 x 0,8m.
Испорука и разастирање ситнозрнасте
ризле испод и изнад кабла, као механичка
заштита 60,00 x 0.50 x 0,20m.
Ископ земље III кат. и израда темеља за равне
семафорске стубове од бетона МБ 25
димензија 1,00 x 1,00 x 0,70m са превозом
вишка земље на депонију.
Разбијање асвалтне подлоге d=5cm, ископ
земље III кат. и израда шахта за пролаз
сигналних каблова од бетона МБ 20
димензија 0,80 x 0,80 x 0,80m са превозом
вишка земље на депонију.

m3

24,00

m3

6,00

kom

2,00

kom

2,00
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1.5
1.6
1.7

Ископ земље III кат. и израда ревизионог
шахта за пролаз сигналних каблова од бетона
МБ 20 димензија 0,40 x 0,40 x 0,70m.
Набавка, испорука и уградња кабловске
канализације (2 јувидур цеви О 110 mm).
Израда и уградња чел.анкера дим. 350х350mm
за ношење равних семафорских стубова.

kom

1,00

m1

30,00

kom

2,00
Свега земљано - грађевински радови:

2) МОНТАЖНИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ (СА НАБАВКОМ НОВИХ СТУБОВА)

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

Набавка, испорука и полагање поцинковане
траке FeZn 25x4 mm за уземљење са
повезивањем на постојећу са припадајућим
деловима.
Демонтажа постојећих равних семафорских
стубова, транспорт и одлагање у магацину
инвеститора.
Набавка, испорука и уградња новог равног
семафорског стуба 0 133/89 mm, Н=3300 mm.
Набавка и замена реглета у стубу.
Демонтажа и извлачење постојећих сигналних
каблова из кабловске канализације.
Набавка, испорука и полагање новог
сигналног кабла РРОО-24х1,5mm2.
Набавка, испорука и полагање „ПОЗОР" PVC
траке преко кабла.
Израда завршница на сигналном каблу и
повезивање у стубовима са припадајућим
монтажним материјалом.
Демонтажа постојећих семафорских лантерни
возачких и пешачких, са транспортом до
магацина инвеститора.
Испорука и монтажа контролера светлосне
сигнализације.

m1

30,00

kom

3,00

kom

6,00

kom

16,00

m1

30,00

m1

60,00

m1

60,00

kom

17,00

kom

24,00

kom

1,00
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2.11

2.12

2.13
2.14
2.15

Испорука и монтажа возачких лантерни:
Возачка лантерна са три сигнална појма,
кружног облика сочива димензија за црвено
светло Ø 300 mm, жуто и зелено 210 mm са
LED изворима светла.
Лантерна са једним сигналним појмом,
кружног облика сочива димензија Ø 210 mm
са LED изворима светла.
Испорука и монтажа пешачких лантерни:
Пешачка лантерна са два сигнална појма,
кружног облика сочива димензија Ø 210 mm
са LED изворима светла пешак.
Испорука и монтажа звучних сигнала за
пешаке.
Ситан потрошни материјал, непредвиђени
трошкови.
Испорука и монтажа разводног ормана са
реглетом дим. 0,5 х 0,7 х 0,3.

kom

8,00

kom

4,00

kom

16,00

kom

16,00

паушално
kom

1,00

Свега монтажни и електро радови:
3) ОСТАЛИ РАДОВИ
3.1
3.2
3.3

Мерење отпора уземљења и отпора
изолованости са издавањем атеста.
Инсталација програма и пуштање уређаја у
рад.
Ситан потрошни материјал и остали
непредвиђени радови.

паушално
kom

1,00

паушално
Свега остали радови:
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*Напомена: у цену обавезно урачунати све трошкове (набавка и превоз материјала, превоз машина, опреме и сл.).

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а:
ПОСЕБНО ИСКАЗАН ИЗНОС ПДВ-а:

%

дин
20,00

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:

дин

дин

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца.
-

цену по јединици мере са свим трошковима (набавка и превоз материјала, превоз машина, опреме и сл.) без обрачунатог
ПДВ-а;
укупан износ који се добија множењем количине са ценом по јединици мере;
укупан износ без обрачунатог ПДВ-а;
посебно исказан износ ПДВ-а;
укупан износ са ПДВ-ом.

Место и датум
__________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_________________
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НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу понуде наведени.
Такође мора да приложи технички опис понуђених радова (може у слободној форми, на меморандуму понуђача), потписан од стране
одговорног лица понуђача, који мора да садржи назив произвођача и техничке карактеристике понуђене опреме.
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VIII) МОДЕЛ УГОВОРА
о
Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној
Башти (семафори), број ЈН Р МВ 01/17
(понуђач је дужан да попуни и овери модел уговора чиме потврђује да прихвата све елементе
истог)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА, ул. Душана Вишића број 28,
коју заступа Начелница Јелена Филиповић, дипломирани правник (у даљем тексту:
Наручилац)
2. „_________________“ из ________________________, ул. __________________, кога
заступа ___________________ (у даљем тексту: Извођач)
Извођач ће радове изводити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има ______________________________________________________
поверити извођење следећих радова:
___________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________,
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
___________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица
у Бајиној Башти (семафори). Извођач радова се обавезује да својом опремом, материјалом и
стручним особљем пружи радове из предмета Уговора, у свему према усвојеној понуди Извођача
бр. _________ од ________ 2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ____________
од _________. 2017. године (у даљем тексту: понуда Иизвођача), која чине саставни део овог
Уговора.
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РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 2.
Уговорени радови ће се изводити у року од 20 (двадесет) дана од дана увођења Извођача у посао.
Датум увођења у посао се уписује у грађевински дневник.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране заједнички утврђују да укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
_______________ динара
(словима:_______________________________________________________________)
односно са порезом на додату вредност (20%)
_______________ динара
(словима: _____________________________________________________________)
Члан 4.
Сви радови изводе се по ценама наведеним у понуди Понуђача, која чини саставни део овог
Уговора.
Утврђене цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог уговора.
Извођач је сагласан да вредност радова из члана 2. овог Уговора наплати под следећим условима:
плаћање вирмански, по пријему исправне ситуације, у року од 45 дана у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, број 119/2012 и
68/2015).
Наручилац може оспорити сам квалитет радова, уколико Извођач квалитативно или квантитативно
не поштује услове дате у понуди.
О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од
5 (пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.
Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на
обрачунате радове.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да на име накнаде за радове одређене овим уговором исплати Извођачу
уговорени износ, на рачун Извођача
бр._______________ код _____________ банке.
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 6.
Извођач је дужан да све радове из предмета овог Уговора изврши савесно и квалитетно, са пажњом
доброг привредника, а у складу са условима из понуде, као и важећим нормативима и прописима за
ову врсту радова.
Члан 7.
Приликом извршавања радова Извођач је дужан да омогући безбедно и несметано одвијање
саобраћаја трајно, као и да у складу са законским прописима спроводи све прописане мере заштите
на раду и да благовремено предузме мере за безбедност грађана, суседних објеката и околине.
КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 8.
Обавеза Наручиоца је да организује контролу извршења предметних радова, преко своје стручне
службе и Надзорног органа одређеног Решењем о именовању истог.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За
уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 9.






Извођач се обавезује да:
Да уредно води документацију о реализацији радова и да их на време подноси надзорном
органу на потпис;
Пре почетка пружања радова именује одговорног руководиоца и о томе благовремено
обавести Наручиоца;
Пре почетка радова, као и по завршетку, обавезно се јави Надзору.
Врши унутрашњу стручну контролу извршења у погледу квалитета и обима, а према
правилима струке, важећим техничким прописима, стандардима, правилницима и
упутствима прописаним од надлежног органа;
У случају квара на семафорима за време гарантног рока да се одазове у року од 2 часа, по
добијеном налогу од Надзорног органа Наручиоца, приступи отклањању истог, или пре тога
уколико сам (пре обавештења од стране Наручиоца) има сазнања о настанку квара.
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Члан 10.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
-

да Извођачу омогући несметано и континуирано вршење радова по овом Уговору;
да пре почетка радова достави Извођачу Решење о именовању Надзорног органа;
да плаћање радова изврши у складу са овим Уговором.
Члан 11.

Наручилац има право да на основу писменог извештаја у коме је констатовано да квалитет радова
није у складу са техничким прописима, односно овим Уговором, прекине извршење радова на
штету Извођача.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 12.
Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла
поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање,
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично
овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог
ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење, с
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока
важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу-писму.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име отклањања
грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне
вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.
УГОВОРНА КАЗНА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Извођач и Наручилац су сагласни да Наручилац активира гаранцију у случају да Извођач по
добијеном налогу од Надзорног органа Наручиоца неоправдано касни са отпочињањем извршења
предметних радова дуже од 2 (два) дана, односно не поступи по налогу Надзорног органа
Наручиоца дуже од 2 (два) часа када је у питању хитна интервенција.
Уколико не наступе околности предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац је дужан да
по истеку важења овог Уговора, без одлагања, Извођачу врати меницу.
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Члан 14.
Свака измена или допуна овог Уговора, биће пуноважна и обавезујућа за обе уговорне стране, само
уколико сачињена споразумно у писменој форми у виду Анекса овог Уговора. Све евентуалне
спорове уговорне стране ће решавати мирним путем, а у супротном уговара се надлежност
Привредног суда у Ужицу.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих и Наручилац и Извођач
задржавају по 3 (три) примерка.

ЗА ИИЗВОЂАЧА
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________
Јелена Филиповић, дипл. правник

Напомене:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну модела
уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Образац 7

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да
назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година
производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни
број

Врста и тип

Количина

Година
производње

Облик
поседовања
(својина,
закуп, лизинг)

Напомен

1.

2.

3.

4.

5.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Образац 8

Редни
бр.

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да
назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији
уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
Назив уговора
(навести назив објекта,
врсту радова, површина и
намена објекта)

Година
завршетка
реализације
уговора

Наручилац

Вредност
(динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде о
реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 9
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
1. _________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у
вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на
основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________
Датум завршетка радова:______________________
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може
употребити.
Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и
кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
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Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач, ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)
потврђујем да понуду за јавну набавку радова: Реконструкција светлосне саобраћајне
сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), број Р МВ 01/17, подносим
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

____________
Датум и место

_______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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Образац бр. 11
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........................................................... у поступку јавне набавке - Реконструкција
светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), бр.
ЈН Р МВ 01/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

________________
Датум

М.П.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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Образац бр. 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка радова: Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на
раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори).
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђачтражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Ред
.
бр.

Врста трошка

Јед. мере

Колич.

Јед.цена

Укупна цена

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду
трошкова припреме понуде за јавну набавку: Реконструкција светлосне саобраћајне
сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори), бр. ЈН Р МВ 01/17

Датум
________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.

______________________________
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