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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Крагујевац – Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
Адреса: Трг слободе број 3 Крагујевац
Интернет страница: www.kragujevac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о општем управном поступку,
Законом о облигационим односима и прописима који уређују област која је предмет набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге одржавања јавног осветљења на територији града
Крагујевца и одређен је техничким спецификацијама које су у саставу конкурсне
документације.
Услуге се пружају сукцесивно по писаном налогу Наручиоца. Плаћање ће се вршити у року од
45 дана од дана испостављања фактуре за претходни месец, односно до 60 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
4. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
5. Контакт служба:
Градска управа за јавне набавке, искључиво у писаној форми, радним даном (понедељакпетак) од 7:30 - 15:00 часова.
Број факса: 034/306-287
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге одржавања јавног осветљења на територији града
Крагујевца.
Ознака из општег речника набавки: ОРН – 50232100
Предмет јавне набавке ближе је одређен техничким спецификацијама које су у
саставу конкурсне документације.
Одржавање јавнoг осветљења обухвата следеће:
-

одржавање и сервисирање светиљки и носећих елемената;
одржавање водова јавне расвете ( само део који је у власништву Града):
одржавање и сервисирање управљачких, регулационих и заштитних елеменатa
постављање и одржавање украсних елемената за свечано украшавање Град
поводом новогодишњих и божићних празника.
радови на демонтажи украсних елемената за свечано украшавање Града
поводом новогодишњих и божићних празника.

Под одржавањем јавног осветљења се подразумева одржавање светиљки за јавно
осветљење и носећих елемената, одржавање управљачко-регулационих и заштитних
елемената јавног осветљења (који се налазе у трафостаницама или у посебним ормарима за
јавно освјетљење) и одржавање водова јавног осветљења (кабловских и надземних).
Наручилац је у обавези да финансира одржавање надземних и подземних, односно
кабловских водова ради отклањања кварова на мрежи која припада стубовима јавног
осветљења који су у власништу Града.
Одржавање се врши сукцесивно, на основу писаног налога наручиоца.
У оквиру одржавања јавног осветљења врши се сервисно-техничка подршка по
дефинисаним роковима из конкурсне документације, 24 сата седам дана у недељи.
У случају ванредних догађаја (невреме, саобраћајни удеси и сл) понуђач врши замену
бетонског темеља, стубова јавног осветљења и светиљки.
Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за претходни
месец, односно до 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама. 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.Уз месечни рачун, обавезно
се достављају као прилози –оверене спецификације услуга и материјала посебно за
градско, а посебно за сеоско подручје.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 2017.

РЕД.
БР.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.
Мере

Кол.

ком.

1

ком.

1

Цена
метаријала

Цена
механизације

Цена
рада

Укупна цена(цена
материјала+цена
механизацијеe+цена
рада )

градско подручје

1

2

Редован преглед јавног осветљења у граду и преглед комплетности
поклопаца на металним стубовима јавног осветљења.Рад обухвата визуелни
преглед јавног осветљења у граду Крагујевцу једанпут месечно уз записник
који се предаје инвеститору у писаној форми.
Накнада трошкова за добијање одобрења од стране
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ за отватање ( откључавање ) трафостанице
искључења и укључења и извођење радова на опреми јавног осветљења
која је смештена у ТС. Надзорни орган признаје позицију на основу писаног
доказа , копије плаћене фактуре од стране Електродистрибуције.Извођач је
дужан да се придржава Правилника о раду у ТС-у, и НН мрежи датог од
стране Електодидтрибуције, у противном сносиће сам последице за
евентуалне хаварије и дистрибутивном систему и слично. Поседовање
заштитне опреме извршиоца, стручне оспособљености, начина рада на
мрежи је обавеза Извођача радова, као и пријава почетка извођења радова
на мрежи у Диспечерском центру

Испорука и замена Hg (живиних ) сијалица високог притиска са истим или по техничким карактеристикама бољим (PHILIPS, OSRAM )
3

PHILIPS HPL-N 250W E40

ком.

1

Испорука и замена Nа ( натријумових ) сијалица високог притиска са истим или по техничким карактеристикама бољим (PHILIPS, OSRAM )
4
5

PHILIPS SON -T Pro 70W , E27,
PHILIPS SON -T Pro 70W , E27, и заштитног стакла ( 200W бистро)
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ком.
ком.

5 до 42

1
1

6

PHILIPS SON -T Pro 70W , E27,и одговарајуће пригушнице

ком.

1

7

PHILIPS SON -T Pro 70W , E27 , и одговарајућег упаљача

ком.

1

8

PHILIPS SON -T Pro 70W , E27, и одговарајућег грла

ком.

1

9

PHILIPS SON - T Pro 100W E40,

ком.

1

10

PHILIPS SON - T Pro 100W E40 и одговарајуће пригушнице

ком.

1

11

PHILIPS SON - T Pro 100W E40, и одговарајућег упаљача

ком.

1

12

PHILIPS SON - T Pro 100W E40, и одговарајућег грла

ком.

1

13

PHILIPS SON - T Pro 150W E40,

ком.

1

14

PHILIPS SON - T Pro 150W E40, и одговарајуће пригушнице

ком.

1

15

PHILIPS SON - T Pro 150W E40, и одговарајућег упаљача

ком.

1

16
17
18
19
20

PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1

SON
SON
SON
SON
SON

-T
-T
-T
-T
-T

Pro 150W
Pro 250W
Pro 250W
Pro 250W
Pro 250W

E40, и одговарајућег грла
E40,
E40, и одговарајуће пригушнице
E40, и одговарајућег упаљача
E40, и одговарајућег грла

Испорука и замена металхалогених сијалица са истим или по техничким карактеристикама бољим (PHILIPS, OSRAM )
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS

CDO-TT 70W/828 E27
CDO-TT 100W/828 E40
CDO-TT 150W/828 E40
CDM-T 70W/830 - G12
CDM-T 150W/830 - G12
HPI-T Plus 250W/645 E-40
HPI-T Plus 400W/643 E-40
CDM-TD 70W/830 RX7s
CDM-TD 150W/830 RX7s

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Испорука и замена сијаличних грла
30
31
32
33
34
35
36

E 27 порцелан равно
E 27 порцелан са носачем
E 40 порцелан равно
E 40 порцелан са носачем
RX7s
G 12
Пригушница Na 70W

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1

Испорука и замена пригушница са истим или по техничким карактеристикама бољим
ком.
1
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Пригушница Na 100W
Пригушница Na 150W
Пригушница Na 250W
Пригушница Hg 125W
Пригушница Hg 250W
Пригушница SI 530-70HS/HI
Пригушница SI 530-100HS/HI
Пригушница SI 530-250 HI
Пригушница SI 530-125 HM
Пригушница SI 530-250 HM

ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
Испорука и замена упаљача са истим или по техничким карактеристикама бољим

47

Упаљач универзални 70 – 400W

ком.

1

Испорука и замена стубова
48
49
50
51
52

Конусни топлопоцинковани стуб H=4-5m
Конусни топлопоцинковани стуб H=8-10m
Конусни топлопоцинковани стуб H=12m
Сегментни челични стуб H=8-10 m
Демонтажа канделабера и стубова oд 4-12m

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1

53

Поклопац( заштитни) за стуб јавног осветљења, комплет са шрафовима

ком.

1

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Стилски ( украсни) стуб( l=4m ) zза урбано освтељење који се налази испред
Прве гимназије , еквивалентан стуби Амига или одговарајући
Lira Ø 48-110° комплет са обујмицом за стуб 120-130mm
Lira Ø 48-110° комплет са обујмицом за стуб 200-250mm
Обујмице за стуб 120-130mm
Обујмице за стуб 200-250mm
Перфорирана трака ( fi 6,5 ) 20x2000mm
Струјна затезна стезаљка за SKS (мали фидос )1.5-16/ 16-95mm2
Al-Cu комбинована стезаљка 6-35/ I
Затезне стезаљке 4x16 -35mm²

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Испорука и замена светиљки и делова светиљки са истим или по техничким карактеристикама бољим
63
64
65
66
67
68

ISLA Na 100W, са одговарајућом сијалицом
K-lux / N 70W, са одговарајућом сијалицом
K-lux / N 100W,са одговарајућом сијалицом
ONIX 3 / Na 250W, са одговарајућом сијалицом
ONIX 2 / Na 150W, са одговарајућом сијалицом
OPALO 1/ Na 70W, са одговарајућом сијалицом
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ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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1
1
1
1
1
1

69

FURIO 3/ Na 250W , са одговарајућом сијалицом

ком.

1

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Рефлектори са Led извором светлости снаге до 50W, комплет са држачима
TERRA / MH150w/1406/1447,са одговарајућом сијалицом
TERRA MAXI / MH70W, са одговарајућом сијалицом
ARAMIS 70W, са одговарајућом сијалицом
SAFIR 2/N 150W, са одговарајућом сијалицом
Na SS 70W, са одговарајућом сијалицом
CITEA / MH 70W, са одговарајућом сијалицом
CITEA / MH 150W, са одговарајућом сијалицом
SELENIUM / Na 150W, са одговарајућом сијалицом
ZORA Na 150W, са одговарајућом сијалицом
URBANA Na 150W, са одговарајућом сијалицом
Постоље светиљке UK 10
Oпал кугла Ф 500
Oпал кугла Ф 400
Заштитно стакло до 200W/230V

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Испорука и замена фоторелеја за јавно осветљење са истим или по техничким карактеристикама бољим
85
86
87
88
89

Тип FR-3/16A ( техноелектро )
Тип FOREL 26 1000VA/20W
Тип ASR 04 220V/3A
Испорука и монтажа фотоотпора за фоторелеј тип A1060 Spec 200V
Тип SТ 308/20А са сондом од 5м, 20А ( елмарк )

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1

Испорука и замена контактора са истим или по техничким карактеристикама бољим
90
91

ком.
ком.
ком.

Тип CN 63 220 V
Тип CN 110 220V

1
1
1

Испорука и замена уложака ( патрона ) осигурача са истим или по техничким карактеристикама бољим
92
93
94
95

NV00 35-100A
NV0 35- 100A
Аутоматски осигурачи PL6 - C 10A - 25 A
Осигурачи FRA 6A, 10A,16A

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1

Испорука и замена постоља осигурача
96
97
98
99

NV00- 125A/I
NV0-125A/I
Трополни 125A/III
FRA 6-16A
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ком.
ком.
ком.
ком.

8 до 42

1
1
1
1

Испорука и уградња проводника
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

XOO/0 -A 2x16mm²
PP00-A 4x25mm²
PP00-A 4x150mm²
PP00-Y 5x6mm²
PP- Y 3x1,5mm²
PP- Y 3x2,5mm²
P/F проводник 6mm²
P/F проводник 10mm²
P/F проводник16mm²
Al/Cu 25mm2

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

110

Проналажење квара на подземним инсталацијама уличног осветљења( који
су власништво Града крагујевца ) ангажовањем мерних кола, по налогу
надзорног органа (признаја се само уз доказ )

po
kvaru

1

112
113
114
115

Ручни ископ рова ,у земљишту III и IV категорије и затрпавање истог,
m³
( ситан песак, кабал, ситан песак, упозоравајућа трака, шљунак, земља...)
Oстали прибор
Кабловска спојница термоскупљајућa TSKS -10,16,25 или 35mm², 1kV
ком.
Топлоскупљајућа цев 75/22-1000 mm
ком.
Al чаура неизолована FAC-25mm²
ком.
Вијачна кабловска папучица CuFPV-16/8mm2 и 25/8mm²
ком.

1
1
1
1

116

Радна снага KV

111

Остале услуге, непредвиђени радови
h
1

Опрема и радови на монтажи елемената за свечано украшавање Града Крагујевца поводом новогодишњих и божићних празника

117
118
119
120

Монтажа и прикључење декоративног светлећег елемента на постојећи стуб
јавног осветљења
Монтажа и прикључење декоративног светлећег елемента између стуба ј.о.
или фасада зграда и наменског стуба, на постојеће сајле
Монтажа и прикључење декоративне светлеће ланчанице између стубова
јавног осветљења
Монтажа и прикључење декоративних светлећих ланчаница по дрвећу,
јелкама....
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ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

9 до 42

Реконтрукција и прикључење постојећег светлећег неба ( у Пешачкој зони ),
које се састоји из светлећих ланчаница и украсних звездица
121
122

Монтажа и прикључењелећег црева око КРСТА у Пешачкој зони

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

m

1

ком.

1

Монтажа и прикључење светлеће јелке ( подразумева склапање металне
конструкције и монтажу светлећих ланчаница )
123
124
125
126

Монтажа и прикључење украсне фигуре ( снешка, деда мраза.....
Набавка сијалица 15W, Е27
Набавка светлећег црева фи 13 мм, жутог или друге боје за украшавање
Набавка светлеће декоративне ланчанице дужине 20м, различитих боја са
лед диодама.

127

Радови на демонтажи елемената за свечано украшавање Града Крагујевца поводом новогогишњих и божићних празника

128
129
130
131
132
133

Демонтажа и искључење декоративних светлећих елемената са постојећих
стубова
јавног осветљења
Демонтажа и искључење декоративних светлећих елемената са постојећих
сајли преко улица , тргова...
јавног осветљења
Демонтажа и искључење светлећих ланчаница са дрвећа.........или између
стубова
Демонтажа и искључње светлећег црева са КРСТА
Демонтажа и искључење светлеће декоративне јелке
Демонтажа и искључење светлеће декоративне украсне фигуре
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ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

10 до 42

СПИСАК МИНИМАЛНИХ ЗАЛИХА

Ред.број

Натријумове сијалице високог
протиска

Јед
.мере

Количина

1

SON T Na 70 W E-27

ком

300

2

SON T Na 100 W E-40

ком

50

3

SON T Na 250 W E-40

ком

70

Живине сијалице
4

HPL-N 250W E-40

ком

70

5

Пригушнице за натријумове и
живине сијалице
Ž - 250 W

ком

25

6

Na 70 W

ком

100

7

Na 100 W

ком

30

8

Na 150 W

ком

20

9

Na 250W

ком

30

ком

70

Упаљачи за натријумове сијалице
10

70 - 400W Tip VS 70-400
Светиљке

11

OPALO 1/ N70W

комј

10

12

FURYO 3 / N 250 W

ком

5

13

ONYX 2/250 W

ком

20

14

Na SS 70W

ком

50

15

K-LUX Na 100W

ком

20

16

Заштитно стакло 200W бистро

ком

100

Електропрема
17

Фоторелеj са сондом FR-3

ком

10

18

Контактор тип CN-63 220/380V

ком

3

19

Контактор тип CN-110 230/400V

ком

3
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20
21
22
23

Уложак( патрон) осигурача NV00
35-100A
Уложак (патрон) осигурача NV0 35100A
Аутоматски осигурачи PL6-C 1025A
Осигурачи FRA 6-16A

ком

30

ком

30

ком

20

ком

10

Проводници и каблови
24

XOO/0-A 2x16mm2

m

300

25

PP00-A 4x25mm2

m

50

26

PPY 3x1,5 mm2

m

100

ком

10

27

Кабловска термоскупљајућа
спојница TSKS 10,16,25 или 35mm²
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ИЗЈАВА О МИНИМАЛНИМ ЗАЛИХАМА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Изјављујем по кривичном и материјалном одговорношћу да располажем
следећом залихом резервних делова и материјала
Ред.број
Јед
Количина
Натријумове сијалице високог
.мере
протиска
1

SON T Na 70 W E-27

ком

300

2

SON T Na 100 W E-40

ком

50

3

SON T Na 250 W E-40

ком

70

Живине сијалице
4

HPL-N 250W E-40

ком

70

5

Пригушнице за натријумове и
живине сијалице
Ž - 250 W

ком

25

6

Na 70 W

ком

100

7

Na 100 W

ком

30

8

Na 150 W

ком

20

9

Na 250W

ком

30

ком

70

Упаљачи за натријумове сијалице
10

70 - 400W Tip VS 70-400
Светиљке

11

OPALO 1/ N70W

ком

10

12

FURYO 3 / N 250 W

ком

5

13

ONYX 2/250 W

ком

20

14

Na SS 70W

ком

50

15

K-LUX Na 100W

ком

20

16

Заштитно стакло 200W бистро

ком

100

ком

10

Електропрема
17

Фоторелеj са сондом FR-3
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18

Контактор тип CN-63 220/380V

ком

3

19

Контактор тип CN-110 230/400V

ком

3

20

Уложак( патрон) осигурача NV00
35-100A

ком

30

21

Уложак (патрон) осигурача NV0 35100A
Аутоматски осигурачи PL6-C 1025A
Осигурачи FRA 6-16A

ком

30

ком

20

ком

10

22
23

Проводници и каблови
24

XOO/0-A 2x16mm2

m

300

25

PP00-A 4x25mm2

m

50

26

PPY 3x1,5 mm2

m

100

ком

10

27

Кабловска термоскупљајућа
спојница TSKS 10,16,25 или 35mm²

Датум и место
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П

_________________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

1.2.

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 4) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

1.3.

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. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

1.4.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисан чл. 76. Закона,
односно да:
1. испуњава услове финасијског капацитета:
-

да је у претходна три годишња обрачунска период ( 2014,2015, и 2016)
остварио укупан годишњи приход 50.000.000,00 динара

2. испуњава услове пословног капацитета:
-

-

Да располаже сертификатима : ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХАС 18001
да је закључио минимум три уговора о одржавању јавног осветљења
(расвете) за 2014, 2015. и 2016.годину , од којих један уговор треба да
буде минималне уговорене вредности од 10.000.000,00 динара ( без ПДВа),
да је обезбедио сагласност власника управљачких, регулационих и
заштитних елемената у трафостаницама за проступ истим;
да располаже складишним простором на подручју града Крагујевца,
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-

да је обезбедио минималне залихе тражене од наручиоца ) списак
минималних залиха резервних делова и материјала на одржавању јавне
расвете)

3. да испуњава услове техничког капацитета:
-

да има у власништву минимално три корпе ( две домета за 12м и једна
домета 16м),
минимално два возила за превоз терета минималне носивости 1.700кг
један камион са хидрауличном дизалицом носивости минимално 5 т.
минимално једно теренско возило ( четири погонска точка),
минимално један компресор за разбијање асфалтних и бетонских
површина, минималне снаге 30Kw
Опрема за дефектажу подземсних каблова –мерна кола систем Р-30.

4. да испуњава услове кадровског капацитета

-

да има у радном односу или ангажоване по уговору у скалду са
одредбама Закона о раду минимално 16 лица од којих :

а) једно лице са високом стручном спремом-дипл. ел.инжењер енергетског
смера који је носилац важеће лиценце број 450;
б)минимално 15 лица у техничкој оперативи , од којих минимум 7 ( 6
извршиоца и 1 одговорни руководилац) треба да имају место рада на
територији града Крагујевца.
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2. 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 поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем:
1) Финансијски капацитет:
- копије биланса стања и успеха за 2014. годину, 2015. годину и 2016 годину.
2) Пословни капацитет :
- фотокопија наведених сертификата.
- фотокопије три уговора о одржавању јавног осветљења (расвете) за 2014, 2015. и
2016.годину , од којих један уговор треба да буде минималне уговорене вредности од
10.000.000,00 динара ( без ПДВ-а),
- сагласност власника трафостанице (уколико понуђач није власник), односно правног
лица које њима газдује или споразум понуђача и власника о доступности управљачким,
регулационим и заштитним елементима у трафостаницама.
- изјава понуђача да има обезбеђен складиштни простор (изјаву понуђачи дају на свом
обрасцу - меморандуму), а изабрани понуђач доставља истовремено са достављањем
средства обезбеђења (менице), доказ о власништву складиштног простора или
закључен уговор о закупу истог на подручју града Крагујевца.
- изјава да ће имати обезбеђене минималне залихе за време трајања уговора о јавној
набавци (образац изјаве у конкурсној документацији)
3) Технички капацитет
- Пописна листа на дан 31.12.2016. године са аналитичким картицама тражених
основних средстава у прилогу.
- за моторна возила доставља се фотокопија (читач) важеће саобраћајне дозволе,
- изјава за две ауто корпе домета 12м и да ће бити на располагању за одржавање јавног
осветљења, за све време трајања уговора о јавној набавци (изјаву понуђачи дају на
свом обрасцу - меморандуму).
4) Кадровски капацитет
- обрасци М-3а или обрасци фонда ПИО за запослене, односно уговоре о радном
ангажовању у складу са позитивним правним прописима;
- фотококопија лиценце са доказом о року важења, и потврдом да иста није одузета од
стране Суда части.
- изјава о довољном кадровском капацитету“ којом доказује испуњеност додатног услова
у тачки 4) кадровски капацитет, (изјава дата у прилогу);
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Напомена: доказ о радном ангажовању (уговор о раду, одлука о распоређивању на
рад у Крагујевцу , фотокопије личних карти запослених ) или други докази о
распореду радника изабраног понуђача на рад у Крагујевцу, изабрани понуђач
доставља истовремено са достављањем менице за благовремено извршење посла.

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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија је у обавези да пре доношења
одлуке о додели уговора, на позив наручиоца достави на увид оригинал или оверену
копију свих доказа о испуњености обавезних услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Напомена:
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија пре доношења Одлуке о додели
уговора биће у обавези да на позив Наручиоца достави на увид оригинале или
оверене копије следећих докумената:
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. 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, односно не
старији од 20.05.2017. године
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија 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 односно не
старији од 20.05.2017. године;
4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Образац изјаве о поштовању обавеза из
чл. 75 ст. 2 Закона.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке број 1.2.4/17, 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, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији)
4) Понуђач поштује обавезе које произлазе из чл. 75 ст.2 Закона
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке број 1.2.4/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
4) Понуђач поштује обавезе које произлазе из чл. 75 ст.2 Закона
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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума « н а ј н и ж а
понуђена цена“.

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач
који понуди дужи рок гаранције
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VI ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
1). ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - КОМЕРЦИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПОНУДA
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
НАРУЧИЛАЦ: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Трг Слободе 3, 34 000 Крагујевац
Број јавне набавке 1.2.4/17
1. Понуђена цена:
Назив предмета набавке

Укупно динара
без ПДВ-а

Износ ПДВ

Укупно са
ПДВ-ом

Услуге одржавања јавног осветљења на
територији града Крагујевца (збир
јединичних цена према техничкој
спецификацији –позиције 1-133)

2. Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за претходни
месец, односно до 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
3. Гарантни рок за извршене услуге:
______месеци

мин.12 месеци (по предложеном уговору) или

4. Рок важења понуде (минимум 60 дана) ___________ дана.
Обавезујемо се да ћемо у случају прихватања Понуде закључити уговор о извршењу услуге
са Наручиоцем у складу са моделом уговора и аналитичком понудом у прилогу.
Напомена: саставни део понуде чини образац техничких спецификација.
Потпис овлашћеног лица:_________________________________
Име и функција: _________________________________________
Тел:_____________, фаx: ___________, е-маил: ______________
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2). ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – ЈН бр.
1.2.4/17
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 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
извршити 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 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). ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да
понуђач (група понуђача),________________________________________
поседује
довољан кадровски капацитет за пружање услуга које су предмет ове јавне набавке.

У ___________________

М.П.

Законски заступник понуђача

___________________

напомена : образац копирати у потребном броју примерака
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6). ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Укупна цена без осталих зависних
трошкова и без ПДВ-а за комплетну
услугу
Посебно сваки од осталих (зависних)*
трошкова који чине цену
Укупна цена без ПДВ-а
Стопа ПДВ-а
Износ ПДВ-а, на укупну цену
Укупна цена са ПДВ-ом за комплетну
услугу (Укупна цена без ПДВ-а + Укупан
износ ПДВ-а)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.
Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од зависних трошкова који чине цену
Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а
Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.
Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.
Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

Датум:_______
М.П.
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7). 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
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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8). ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга одржавања јабног осветљења на територији града Крагујевца бр.
1.2.4/17, 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца
Закључен између:
Града Крагујевца - Градске управе за комуналне и инспекцијске послове коју заступа
начелник Андреја Илић, Трг Слободе 3, текући рачун града Крагујевца-извршење буџета
број 840-29640-60 , ПИБ: 101982436, матични број 7184069, ( у даљем тексту: наручилац),
и
„_______________________________________________________________“,
ул.
______________________________,
место
__________________________,
ПИБ
_____________________,
матични
број
__________________,
кога
заступа
_______________________________________ (у даљем тексту Извршилац) – (попуњава
понуђач).
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", број 124/12; 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку у отвореном поступку за
услугу одржавања јавног осветљења на територији града Крагујевца (градско и сеоско
подручје), јавна набавка број 1.2.4/17.
- да је Извршилац дана _____ 2017. године доставио Понуду број:
________________ од ________2017. године, која у потпуности одговара захтевима
конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део
- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама изабрао
најповољнију понуду за предметне услуге.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2.
Предмет овог уговора су услуге одржавања јавног осветљења и то:
- одржавање и сервисирање светиљки и носећих елемената;
- одржавање водова јавне расвете ( само део који је у власништву Града):
- одржавање и сервисирање управљачких, регулационих и заштитних елеменатa
- постављање и одржавање украсних елемената за свечано украшавање Град
поводом новогодишњих и божићних празника.
- радови на демонтажи украсних елемената за свечано украшавање Града
поводом новогодишњих и божићних празника.
Члан 3.
Предрачунска вредност уговорених услуга из члана 1. овога уговора за уговорни
период износи 16.666.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а све према Понуди број
___________ од ______________, и техничкој спецификацији која су саставни део овога
уговора.
Јединичне цене услуга из обрасца техничке спецификације су фиксне и не подлежу
промени.
Фактурисање и наплата се врши по стварно извршеним услугама и по јединичним ценама
из понуде, до висине уговореног износа из става 1. овог члана, а на основу овереног
грађевинског дневника и оверене грађевинске књиге. Уз месечни рачун, обавезно се
достављају као прилози –оверене спецификације услуга и материјала посебно за
градско, а посебно за сеоско подручје.
Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.4/17

31 од41

Члан 4.
Надзорни орган Наручиоца врши сталан увид и контролу количина и квалитета
услуга.
Извршилац се обавезује да свакодневно води грађевински дневник на прописан
начин у који ће уносити извршене услуге, по количини и месту рада.
Грађевински дневник се мора водити ажурно и свакодневно (када Извршилац
пружа услуге) коју потписују секретар Месне заједнице на чијем подручју је вршено
одржавање, као доказ да је услуга извршена и Надзорни орган Наручиоца.
Грађевинска књига се мора водити за сваки дан када се пружају услуге
одржавања коју потписује Надзорни орган Наручиоца.
Извршилац је дужан да пре почетка радова-услуге обавести секретара Месне
заједнице на чијем подручју ће пружати услуге као и Надзорни орган Наручиоца.
Члан 5.
Плаћање извршених услуга Наручилац ће Извршиоцу вршити након овере
грађевинског дневника и грађевинске књиге од стране Надзорног органа Наручиоца и
овлашћеног лица Наручиоца, а на основу испостављених месечних рачуна.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање Извршиоцу у року од 45 дана од дана
испостављања фактуре за претходни месец, односно до 60 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама на рачун
Извршиоца број ______________________ код __________________ Банке.
Члан 6.
Овај Уговор се закључује на временски период до дванаест месеци.
Услуге које чине и радови и потребни материјали су дати у спецификацији понуде
Извршиоца са ценама која је саставни део овог Уговора.
Уколико се уговорена средства утроше пре истека рока из става 1. овог члана
Уговор се сматра раскинутим и о томе ће Наручилац у писаној форми обавестити
извршиоца.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да услуге одржавања јавног осветљења из члана 2. овог
Уговора, обављају најмање три екипе за рад на терену на следећи начин:
- одмах у случају хитних интервенција, а најкасније у року од 24 сата од момента
пријаве која ће бити достављена електронском поштом, односно када нема осветљења на
важним раскрсницама, важним објектима или када нема осветљење цела улица;
- сукцесивно, по писаном налогу Надзорног органа Наручиоца, када је Извршилац у
обавези да року од 3 дана од дана пријема писаног налога Наручиоца започне извршења
посла.
Уколико Извршилац не започне извршење посла у уговореном року Наручилац ће
истоме оставити накнадни примерени рок под претњом раскида овог уговора.
Понуђач се обавезује да ће одговорни извођач , чију лиценцу достави уз понуду,
бити ангажован на извођењу радова, односно услуга који су предмет ове јавне набавке
током целог рока извршења уговора.
Члан 8.
Уколико Извршилац не поштује уговорене рокове и налоге Надзорног органа
Наручиоца и касни са извршењем услуга, дужан је платити Наручиоцу уговорену казну у
износу од 0,2‰ дневно, од укупне вредности уговорених услуга за сваки дан закашњења, а
највише 5% од укупно уговорене вредности услуга.
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Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извршиоца, умањењем рачуна.
Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извршилац
проузрокује Наручиоцу.
Члан 9.
Количине и квалитет извршених услуга контролисаће и пратиће Надзорни орган
Наручиоца у виду овере грађевинског дневника и грађевинске књиге, а што ће
представљати основ за признавање извршене реализације као и плаћања.
Ако се записнички уписом у грађевински дневник утврди да услуге Извршиоца имају
недостатке у квалитету и грешке, Извршилац мора исте отклонити у примереном року
констатованом у дневнику.
За неквалитетно извршене услуге, Извршиоцу ће се одбити вредност у висини од
15% вредности извршеног посла констатованог писаним путем од стране Надзорног органа
Наручиоца и Извршиоца.
Члан 10.
Извршилац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист
Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења уговора, с тим да
евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења гаранције, за
исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење обавеза. Извршилац може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Недостављање средства обезбеђења из става 1. овог члана основ је за једнострани раскид
овог споразума од стране наручиоца.
У случају да извршилац не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или
уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац ће
активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор,
уколико снабдевач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Извршилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство
финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза извршиоца, средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла ће на захтев извршиоца бити враћено.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се продужити.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
- изврши плаћања за пружене услуге у складу са одредбама овог уговора,
- даје стручна објашњења за извршење услуге на захтев Извршиоца,
- именује Надзорни орган као свог представника:______________________.
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Члан 12.
Извршилац ће све услуге по овом уговору обављати на основу општих правила
посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима.
Извршилац је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и
заштите на раду приликом извршења услуга предвиђених овим уговором, а у складу са
Законом и то за све време припреме и извршења послова.
Извршилац је дужан да приликом извршења услуга по потреби, обезбеди неометан
саобраћај и да потребном сигнализацијом видно обележи место пружања услуга у циљу
безбедности учесника у саобраћају.
Извршилац се обавезује да ће, у случајевима евентуалних ванредних
догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга
услуга по овом уговору, а која директно утичу на безбедност грађана, исте хитно
отклонити. За наведене интервенције Извршилац је у обавези да одмах обавести Надзорни
орган Наручиоца.
Захтеве према Извршиоцу за извршење послова од стране разних овлашћених
инспекцијских и других надлежних служби који налажу проширење обима послова,
Извршилац је дужан проследити Наручиоцу на увид и одобрење.
Извршилац је одговоран за евентуалну штету на покретним и непокретним добрима
која може настати услед пружања услуга по овом уговору.
Извршилац је дужан након извршења свих врста услуга по овом уговору да радни
простор и локалитет доведе у првобитно стање у складу са одредбама овог уговора и
Одлуком о комуналном реду (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 18/14-пречишћен текст,
38/14 , 9/15 и 44/15).
Члан 13.
Гаранција за квалитет извршених услуга је 12 месеци рачунајући од дана овере
грађевинског дневника од стране Наручиоца.
Извршилац је дужан да одмах по позиву Наручиоца, а који ће исти упутити
електронском поштом, о свом трошку отклони утврђене недостатке, настале у гарантном
року, а најкасније 5 календарских дана од дана позива.
Извршилац се обавезује да истеком рока на који је овај уговор закључен односно
реализацијом средстава предвиђених чланом 3. овог уговора, на име гаранције за квалитет
извршених услуга, преда наручиоцу сопствену бланко меницу потписану и оверену од
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем - писмом, са
назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора (без обрачунатог ПДВ- а), са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.
Члан 14.
Извршилац је у обавези да управљање отпадом насталим приликом извршења услуга које
су предмет овог уговора, врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање
живота и здравља људи и животне средине, поступцима и мерама утврђеним Законом о
управљању отпадом (‘’Сл. Гласник РС’’. број 36/09, 88/10 и 14/16).
Обавезује се извршилац да измири све трошкове настале у вези настанка отпада,
одлагања односно привременог складиштења и предаје истог овлашћеном оператеру за
сакупљање односно транспорт отпада.
Обавезује се извршилац да уредно попуни, преда и преузме Документ о кретању отпада
који је предао овлашћеном оператеру за управљање отпадом.
Уколико Извршилац на било који начин повреди одредбе прописа који регулишу
управљање отпадом сам одговара за исте. Наручилац ни у ком случају не одговара за
повреду истих приликом извршавања овог уговора.
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Извршилац се обавезује да ће одредити квалификовано лице одговорно за управљање
отпадом насталог током извршења уговорних обавеза у складу са чланом 31. Закона о
управљању отпадом (‘’Сл. Гласник РС’’, број 36/09, 88/10 и 14/16).
Члан 15.
Наручилац може једнострано да раскине овај Уговор уколико:
- Извршилац у току реализације овог Уговора касни са извршењем услуга дуже од 8 (осам)
календарских дана (осим у случају хитних интервенција за које је рок утврђен чланом 7.
став 1. алинеја 1)
- Надзорни орган Наручиоца констатује да извршене услуге не одговарају прописима и
правилницима који се примењују за ову врсту услуга и квалитету наведеном у понуди
Извршиоца, а Извршилац није поступио по примедби Надзорног органа,
- Надзорни орган Наручиоца констатује да Извршилац не испуњава обавезе преузете овим
уговором и после писаног упозорења о неадекватном извршењу уговорних обавеза.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у
противном надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 17.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 2 (два) примерка, а Извршилац 2 (два) примерка.
ЗА ИЗВРШИОЦА
___________________
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VIII 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 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 Крагујевац - Градска управа за јавне набавке,
(канцеларија број 211) Трг Слободе 3, Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
1.2.4/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 20.07.2017. године до 12.00 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.
Јавно отварање понуда извршиће се 20.07.2017.године са почетком у 12.30 часова у
канцеларији 218 зграде управе Града Крагујевца.
Понуда мора да садржи:
 Попуњене, оверене и потписане обрасце из конкурсне документације;
 Доказе о испуњавању обавезног и додатних услова у складу са конкурсном
документацијом

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 Крагујевац-Градска
управа за јавне набавке, Трг Слободе бр. 3 Крагујевац (канцеларија 211) са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – . 1.2.4/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – 1.2.4/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – 1.2.4/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 1.2.4/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

5. 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 Подаци о понуђачу (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3).
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.

7. 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. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).
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.
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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.

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Плаћање извршених услуга Наручилац ће Извршиоцу вршити након овере грађевинског
дневника и грађевинске књиге од стране Надзорног органа Наручиоца и овлашћеног лица
Наручиоца, а на основу испостављених месечних рачуна.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање Извршиоцу у року од 45 дана од дана
испостављања фактуре за претходни месец, односно до 60 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним. Рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

9. 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

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

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: банкарску гаранцију
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од
дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без правана приговор, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Града Крагујевца –Градске
управе за комуналне и инспекцијске послове као наручиоца. 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).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
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-

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 банкарску гаранцију задобро
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.
Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у
року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, као и
Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
дана дужи од гарантног рока.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и
тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику – факсом на број 034/306-287 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ј.н. број 1.2.4/17 на факс
034/306-287.
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, односно у писаној форми
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14. 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.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

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 најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције.

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 је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља
IV одељак 3.).
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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.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања,уколико је подносилац захтева у складу са Чл.63
ст.2 овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац
исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја
рока за подношење понуда.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из Члана
149 Ст.3 ЗЈН сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на текући рачун Буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, бр. 840 – 30678845 – 06; шифра
плаћања:153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

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.
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IX ПУНОМОЋЈЕ
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2017. године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем

ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________
да заступа фирму у поступку јавне набавке мале вредности број 1.2.4/17.
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
________________________________
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