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На основу члана 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке, број 404-233/17-XII од 13.07.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 404-233/17-XII од 13.07.2017. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву пожара
у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Крагујевац – Градска управа за инвестиције
Адреса: Трг Слободе број 3 Крагујевац
Интернет страница: www.kragujevac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка отворени поступак се спроводи 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 број 1.3.14/17 је извођење радова на уградњи стабилног система за
дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
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 не може мењати понуду.
5. Обилазак објекта ће се обавити дана 04.08.2017. године у 10 часова.
Контакт особе наручиоца за обилазак објекта и оверу обрасца XVII су Татјана Стевановић
тел. 060/2340-323 и Војислав Младићевић тел. 060/2340-275, улица Бранка Радичевића бр.
11 Крагујевац, први спрат, канцеларија број 5. Заинтересовани понуђачи треба да наведеног
дана и у наведеном термину буду на назначеној адреси и у договору са одговорним лицем
наручиоца ће кренути у обилазак локације за извођење радова.
6. Контакт служба:
Градска управа за јавне набавке
Број факса: 034/306-287
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке 1.3.14/17 су радови на уградњи стабилног система за дојаву пожара у
објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
(назив и ознака из општег речника: Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву
пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“ 45343).
Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица која испуњавају услове
прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (»Службени Гласник Републике Србије«
број 124/12,14/2015 и 68/2015).
Ваша понуда у прилогу треба да садржи :
 Сву документацију у складу са захтевом из конкурсне документације и све оверене,
попуњене и потписане обрасце из конкурсне документације.

Критеријум за избор најповољније понуде биће «најнижа понуђена цена».
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

У објекту крагујевачког одмаралишта на Копаонику, потребно је извршити набавку
неопходних радова на уградњи, повезивању и пуштању у оперативни рад стабилног
система за дојаву пожара, а све према важећим прописима и приложеној предмерској
документацији из пратећих пројеката.
Предвиђена инсталација мора бити изведена у складу са правилником о техничким
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, стандарду СРПС ЕН 1838 и СРПС
ХД 60364-5. Сви радови се изводе у складу са важећом законском регулативом и
подзаконским прописима и нормативима за ову врсту радова.
Радови се обављају у континуитету и без ометања рада у објекту.


За заштиту објеката од пожара и дојаву пожара предвиђен је адресабилан систем за
дојаву пожара, који се састоји од:
-

Основне јединице за дојаву пожара
Тастатуре за контролу и управљање
Аuтоматских (адресабилних) и ручних (адресабилних) јављача пожара
Адресабилних улазних излазних модула
Алармних уређаја
Паралелних индикатора и
Кабловске инсталације

Монтажа, уграђивање и повезивање потребног материјала и опреме, у свему према опису
у позицији, а у складу са важећим прописима и стандардима и правилима за квалитетну
израду.
Сва употребљена опрема и материјал мора да задовољава одговарајуће СРПС стандарде.
Обавеза понуђача је набавка, испорука, уградња и пуштање у рад наведене опреме.
Приликом обављања предметне услуге, обавеза понуђача је и извођење свих пратећих
радова и уградња свог неопходног материјала за правилан рад опреме која је предмет ове
набавке.
Такође, пре почетка радова понуђач је у обавези да преузме пројектну документацију од
Наручиоца за уградњу предметне опреме, да обиђе објекат и да након завршених радова
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врати и достави пројекат изведеног стања са свим евентуалним променама које су се
десиле приликом извођења. Након свих изведених радова, понуђач о свом трошку,
извршава контролну проверу изведених радова и њене функционалности, а о томе
писаним путем обавештава Наручиоца и Надзорни орган. Том приликом ће се сачинити
Записник о утврђеном стању изведених радова који потписују Извођач радова, Надзорни
орган и Наручилац.
Кроз ове радове дате у предмеру омогућити да се на систем ПП дојаве, прикључе и
извршне функције постојеће аутоматике (хаваријске вентилације и сл.).
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА- КРАГУЈЕВАЧКО ОДМАРАЛИШТЕ НА КОПАОНИКУ
Но

Опис опреме и радова

Јединица
мере

колич.

м

1920.00

м
м

120.00
60.00

м
м
м
м
м

854.00
422.00
234.00
125.00
105.00

ком

107.00

ком

12.00

6 Комплет ознака за детекторе (10 ком. у комплету)

ком

15.00

7 Испорука - Адресабилни ручни јављач пожара, са стаклом и елементом за
растављање линије у случају кратког споја, са кућиштем за надзидну
монтажу.

ком

12.00

8 Испорука - Паралелни индикатор јављача пожара који се постављају
скривени у спуштеном плафону.

ком

15.00

ком

7.00

Јединична
цена
дин.

Укупна цена
дин.

ПОНУЂЕНИ ТИП
ОПРЕМЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ово поглавље обухвата набавку и испоруку свог потребног материјала и рад
на изради инсталација са свим потребним радовима према плановима
,техничким условима и важећим прописима.

2 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
1 Инсталациони кабл Ј-Х(Ст)Х 1x2x0.8, полаже се делимично по НК а
делимично кроз HF одговарајуће инсталационе каналице.
2 Инсталациона гибљива цев ЛСЗХ положена у зиду и делимично на одстојним
обујмицама у спуштеном плафону (позицијом обухватити и делимично
штемовање зидова).
ø16мм
ø25мм
3 HF ПВЦ инсталационе каналице са поклопцем самогасиве положена по зиду
и плафону .
11х10 мм
18х13 мм
32х15 мм
20х20 мм
30х25 мм
4 Испорука - Адресабилни опто-термички јављач дима са функцијом оптичког
јављача, са тренд анализом, са аутоматском компензацијом осетљивости
услед запрљаности са уграђеним изолатором петље који у случају кратког
споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, пренос 5
функционалних стања детектора и могућност верификације аларма,
могућност избора нормалне и повећане осетљивости детектора, са
универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон,
ИП44 степен заштите са уметнутим детектором.
5 Испорука - Адресабилни опто-термички јављач дима са функцијом
термичкогг јављача, са тренд анализом, са аутоматском компензацијом
осетљивости услед запрљаности са уграђеним изолатором петље који у
случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача,
пренос 5 функционалних стања детектора и могућност верификације аларма,
могућност избора нормалне и повећане осетљивости детектора, са
универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон,
ИП44 степен заштите са уметнутим детектором.

9 Испорука - Алармна електронска вишетонска сирена за монтажу на зид, ниво
звучног притиска мин. 105 дБА/1м, ИП54.
10 Испорука - Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију
пожара за изградњу интерактивног система за дојаву пожара, капацитета 4
адресабилних петљи са по 127 адресабилних интерактивних детектора у
једној петљи. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским
батеријама 2 x (12В, 24Ах) за резервно напајање система минимално 72 сата
у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног
напајања.
. Централа има 4 потпуно програмабилна дигитална улаза/излаза, релејне и
напонске излазе за управљање опремом за даљински пренос аларма и грешке.
ЛОН интерфејс за повезивање паралелних оперативних конзола других
централа и слично, поседује интерфејс за повезивање са рачунаром чиме се
омогућује софтверско подешавање свих елемената система.. Централа има
могућност да софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада
јављача пожара (дим, температура или брзина раста температуре). Централа
има релејни модул за потребе искључења климатизације, ел.енергије, или
слично у случају појаве пожара.
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Аресабилни систем сигнализације пожара мора да обезбеди:
- Прослеђивање сигнала пожара преко телефонских линија на телефонске
бројеве лица која требају да буду обавештена за случај пожара.
- Прослеђивање сигнала аларма (пожара), грешке и осталих активности преко
имејл поруке на унапред дефинисане имејл адресе лица која треба да буду
обавештена.
- Повезивање са надређеним системима, преко MODBUS протокола.

Централа поседује оперативно управљачку конзолу за руковање системом са
ЛЦД дисплејом 4x40 карактера за испис текста о систему на српском језику
са 5 функционалних тастера и 16 ЛЕД диода за приказивање приоритетних
стања. За памћење догађаја и алармних стања централа поседује меморијску
картицу. Централа поседује софтверски пакет који омогућава интеграцију
свих техничких система заштите у јединствен интегрални систем техничке
заштите, и то систем за сигнализацију провале, систем контроле приступа и
систем видео надзора. Централа се поставља уз РАЦК орман.
Централа се поставлја у објекту блок 2, у засебној просторији заједно са
РАЦК орманом, а предвиђа се постављање рачунара на пулту рецепције за
информацију о стању инсталације и могућности управљања.

комплет

1.00

комп.

1.00

пауш.
ком

2
112

м

60

м

160.00

ком

3.00

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

10.1 Испорука и постављање уз централу аутоматске дојаве пожара рачунара са
уграђеним софтвером за праћење рада опреме за аутоматску дојаву шпжара,
штампача, са карактеристика
процесор: ИНТЕЛ И7 са осам језграда
рам меморија: 12 ГБ, ддр 3, 1600 Хз
графичка картица: 4 ГБ, АМД
хард диск: 2 ТБ
штампач: ласе јет, А4 формат
Предвиђен је рачунар са инсталираним интерактивним графичким
софтвером. Софтвер треба да буде на српском језику са двостраном
комуникацијом са централом са функцијом графичког показивања места
избијања пожара на монитору рачунара са праћењем стања система и
управљањем системом преко тастатуре. Апликативни софтвер на рачунару
треба да омогући оператерима система брзу и једноставну идентификацију
локације и детаље евентуалног пожара и да омогући правовремену
интервенцију на лицу места. Софтвер ради под оперативним системом
Windows. Софтвер треба да има могућност прихватања информација са више
независних система дојаве пожара. Софтвер треба да има могућност
повезивања више графичких софтвера на један систем. Тип софтвера Swiss
Guard Securiton или сличан.
Софтвер треба да има могућност праћења вредности измерених температура
на одабраним аутоматским вишекритеријумским јављачима пожара, чак иако
је јављач програмиран да ради као јављач дима. Софтвер треба да омогући и
праћење концентрације дима на одабраним вишекритеријумским
аутоматским јављачима пожара, чак иако је јављач програмиран да ради као
термички јављач.
11 Ситан инсталациони и монтажни материјал.
12 Монтажа опреме дојаве пожара
13 Испорука и монтажа кабла сличног типу НХXХX-Ј -16мм², који се користи за
уземљење разводног ормана.
14 Испорука и постављање инсталације за звучну сигнализацију дојаве пожара
каблом типа Ј-Х(Ст)Х 2x2x0.8 ФЕ180 / Е 30, који се полаже по ОГ
одстојним обујмицама Е90 типа Оббобетерман. Комплет кабл,металне
обујмице инсталациони материјал.
15 Испорука и постављањеизвршних модула у пољу И/О модула са два аналогна
и четири дигитална излаза..
16 Интервенција у постојећем разводном орману главног развода и уградња
опреме за искључење вентилације у случају настанка пожара. Предвиђа се
уградља одговарајућег АС прекидача и по потреби додатног разводног
ормана уколико нема места у постојећем орману. Комплет са израдом свих
потребних веза, инсталација и повезано и пуштено у функцију.
17 Програмирање параметара рада централног уређаја са уношењем
корисничких података
18 Израда писаних упутстава за руковање системом и обука корисника
19 Програмирање параметара рада централног уређаја са уношењем
корисничких података
20 Фунционално испитивање и издавање атеста функционалности система за
дојаву пожара. Напомена: издаје организација која поседује овлашћење за
бављење пословима унапређења заштите од пожара.
21 Примопредаја система кориснику са комплетном програмском
документацијом
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22 Израда главног пројекта и пројекта изведеног стања (2 примерка на папиру +
1 у електронском облику на ЦДР медију), са овером од стране овлашћене
државне институције

пауш.

1.00
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом
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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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту: Закон), и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан
75. став 1. тачка 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75. став 1. така. 2) Закона);
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 (члан 75.
став 1. тачка 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке. - Решење МУП којим је Понуђач овлашћен за обављање послова
пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара.
1.1.

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.
1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисан члaном 76.
Закона, и то:

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
1. да у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних
банака за обављање платног промета.
2. Да је у последње три године (период 2014.-2016.) није остварио губитак.
3. да је у претходних пет година рачунајући од дана објаве позива за достављање
понуда извео радове на минимум три објекта и то радове на инсталацији система за
дојаву пожара. Бруто површина појединачних објеката мора да буде минимум 1000 m2, а
на којима су изведени инсталациони радови и уградња опреме за стабилне системе дојаве
пожара.
4. Да поседује овлашћење за дистрибуцију и сервисирање система за дојаву пожара издато
од стране произвођача опреме, за опрему која ће бити уграђена.
Да располаже неопходним кадровским капацитетом:
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1.

Понуђач мора имати у радном односу или радно ангажоване на основу Закона о раду
минимум 3 дипломирана инжењера електротехнике, као одговорне извођаче радова,
који морају имати:
- лиценцу 453 (лиценца за извођење инсталација телекомуникационих мрежа и система),
- лиценцу 353 (лиценца за пројектовање),
- Уверења од МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
Потребно је да бар 1 електроинжењер од тажених 3 поседује Уверење од МУП-а о
положеном стручном испиту за израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и
извођење ових система - (Лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера
заштите од пожара).

2.

Понуђач мора имати најмање 5 радно ангажованих сервисера, обучених за сервисирање
опреме која је предмет набавке као и да имају положен стручни испит из области заштите
од пожара.
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2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
члан 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 члана 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 обавезног услова предвиђеног чланом 75. став 1 тачка 5 доказује се
достављањем фотокопије траженог решења.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем:
Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
1) - Потврде НБС-а о броју дана неликвидности;
2) - Финансијски извештаји - Биланс успеха, оверен и потписан од стране овлашћеног лица,
као и Извештај предузећа за ревизију – екстерног ревизора о обављеној ревизији, односно
мишљења овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године или Извештај о
бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре (Закон о рачуноводству и
ревизији)
3) Потврдом наручиоца посла о квалитетно изведеном послу у уговореном року, обиму и
квалитету - Образац број VIII, за сваки објекат посебно. Oбразац копирати у потребном броју
примерака.
4) Доказује се достављањем:
Уговора, потврде или сертификата издатог од стране произвођача опреме којим се доказује
да је понуђач овлашћен за сервисирање предметног система за дојаву пожара, са преводом
на српски језик овереним од стране овлашћеног судског тумача.
Да располаже неопходним кадровским капацитетом:
1) Копија тражених лиценци и потврде ИКС о важењу тражених лиценци, и уверења.
2) Доказује се достављањем:
 сертификата произвођача опреме на име сервисера,
 уговора о радном ангажовању и
 потврде о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
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.
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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.
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:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 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 14.06.2017. године
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) 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 14.06.2017. године;
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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 1.3.14/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:





Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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)

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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____________________________________________ у поступку јавне набавке
број 1.3.14/17, испуњава 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).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

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 краћи рок извођења радова.
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VI ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача:____________________________
Место: _____________________
Адреса: ___________________________________
Бр. понуде:______________
Датум:___. ___. 2017. године

ПОНУДА
Радови на уградњи стабилног система за дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта
„Копаоник“
Број јавне набавке: 1.3.14/17
Наручилац : Градска управе за инвестиције
Трг Слободе 3 – Крагујевац
1.Понуђена цена:
Радове на уградњи стабилног система за дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
према захтеву из техничких спецификација спремни смо да изведемо за укупан износ од:
________________________ дин. + ПДВ ___________________ дин., што укупно износи:
___________________________ дин.
2. Рок за извођење радова је ________(максимално 30) календарских дана од дана
потписивања уговора.
3. Гарантни рок: ___________ (минимум 24 месеци) месеци за изведене радове;
4. Рок плаћања: плаћање за изведене радове вршиће се у року року до 45 дана од дана
испостављања оверене окончане ситуације.
5. Рок важења понуде: ___________ дана (минимум 60)

Датум:___. ___. 2017 годину
Потпис овлашћеног лица:
м. п.
________________________
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VII ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 1.3.14/17
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
уговора

за

потписивање

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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VIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА / ИНВЕСТИТОРА
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):
АДРЕСА:
КОНТАКТ ОСОБА:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:

___________
__________
______________
____________
____________

Инвеститор (Наручилац)
издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
(уписати назив и седиште понуђача)
да је у периоду од предходних 5 година од дана објављивања позива за
достављање понуда извео радове на инсталацији система за дојаву
пожара...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(уписати назив, квадратуру и локацију објекта)
и то по Уговору бр. .................. од ......................... године у периоду од

до

,

Потврда се издаје на захтев понуђача

ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци број 1.3.14/17 и у
друге сврхе се не може користити.
Образац копирати у потребном броју примерака.

У .............................

Одговорно лице
М.П.

________________
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН
1

Кратак опис
предмета ЈН – По
захтеву из техничких
спецификација

Коли
чина
2

Укупна цена
без ПДВ-а

%
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

3

4

5

6 (3+5)

1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,
 у колони 4. уписати колико износи стопа ПДВ-а,
 у колони 5. уписати износ ПДВ-а за тражени предмет јавне
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X 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.

Потпис понуђача
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XI 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 ЈН бр. 1.3.14/17 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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне ЈН бр. 1.3.14/17,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

_________________________

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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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
Уградња стабилног система за дојаву пожара у објекту дечијег одмаралишта
„ Копаоник“
Закључен у Крагујевцу, дана
2017. године, између:
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – Градска управа за инвестиције, са седиштем у Крагујевцу,
улицаТрг Слободе број 3, коју заступа Предраг Пантић, начелник (у даљем тексту:
Наручилац инвеститор), МБ: 07184069; ПИБ: 101982436; ТР: 840-29640-60 код УТ и
са седиштем у
број
__, кога заступа
тексту: Извођач), МБ:
_____________банке
на следећи начин

,
; ПИБ:

ТР:

, улица
директор

(у даљем
код

Члан 1.
1.1.
-

-

-

Уговорне стране констатују:
да је Наручилац инвеститор, на основу члана 32. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Србије«, број 124/12, 14/15 и
68/15), спровео отворени поступак јавне набавке број 1.3.14/17
да је Извођач, дана,
.2017. године доставио понуду број __од
.
.2017. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део;
да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу овог уговора и саставни
је његов део;
да је Наручилац инвеститор у складу са члана 108. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Србије«, број 124/12, 14/15 и
68/15), на основу понуде и одлуке о додели уговора број _____________
од ___. ___.2017. године изабрао Извођача за извођење радова.
Члан 2.

2.1. Предмет уговора је извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву
пожара у објекту дечијег одмаралишта „Копаоник“, у свему према захтеву
наручиоца и прихваћеној понуди број_____ од_______.
Члан 3.
3.1. Уговорена вредност услуге утврђене чланом 2. овог уговора износи:

-

динара:
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-

ПДВ :____________________динара

-

УКУПНО_________________динара.

3.2. Уговорена цена је фиксна, по систему ''кључ у руке''.
3.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне нето вредности из става 3.1. овог уговора, све у складу са
чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 4.
4.1. Извођач се обавезује да изведе и евентуалне додатне (непредвиђене) радове, по
писаном налогу Наручиоца инвеститора овереном од стране овлашћеног надзорног органа, у
складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 5.
5.1. Извођач радова се обавезује да ће све послове обављати у складу са прихваћеном
понудом - спецификацијом услуга, на основу општих правила послова из струке, а све у
складу са важећим законским актима и прописима, који су предметни за уговорене радове.
5.2. Ако су изведени радови неадекватни, односно не одговарају неком од елемената
садржаној у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, извођач радова одговара по
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза.
Члан 6.
6.1. Рок извођења радова је ____(максимално 30) календарских дана од дана потписивања
уговора.
6.2. Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема овереног рачуна на пословни рачун
извођача радова бр._________________________.
Члан 7.
7.1. Надзор над извођењем радова који су предмет ове јавне набавке, вршиће Градска
управа за инвестиције.
Члан 8.
8.1. Гаранција за изведене радове износи ____________ (минимум 24 месеци) од дана
пријема изведених радова.
8.2. Ако се записнички утврди да радови који су изведени имају недостатке, извођач радова
исте мора отклонити у року до 5 календарских дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
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8.3. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора, меродаван
је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Члан 9.
9.1. Извођач радова се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 30 дана дужи од истека важења уговора.
9.2. Извођач радова се обавезује да у року од 2 календарска дана од дана испостављања
оверене окончане ситуације, преда Наручиоцу меницу за отклањање евентуалних
недостатака у гарантном року из члана 8.1. овог уговора, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије на износ од 5% уговорене вредности
услуге.
9.3. У случају да Извођач 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
средство финансијског обезбеђења наведено у клаузули 9.1. и 9.2. овог уговора.
9.4. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза,
важност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се продужити.
9.5. Недостављање менице као средства обезбеђења за добро извршење посла и за
отклањање евентуалних недостатака основ је за једнострани раскид истог од стране
наручиоца.
Члан 10.
10.1. Уколико извођач радова не започне извршење уговорених обавеза, у року утврђеном
уговором, Наручилац може уговор раскинути, о чему ће у писаној форми обавестити извођача
радова и тражити накнаду штете.
10.2. Уколико извођач радова не поштује уговорене рокове и својом кривицом касни са
извршењем радова, дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у износу од 0,1‰ дневно
од укупне вредности уговорених радова, за сваки дан закашњења, а највише 5% од уговорене
вредности радова.
10.3. Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју извођач радова проузрокује
Наручиоцу.
Члан 11.
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11.1. Извођач радова се обавезује да приликом извођења уговорених радова, спроведе мере
безбедности у складу са законом и то за све време припреме, извршења радова уколико се
исте врше на јавној површини.
11.2. Извођач радова је дужан да видно обележи одговарајућим средствима локацију на којој
се изводе предметни радови у циљу безбедности грађана или корисника.
11.3. Извођач радова се обавезује и одговоран је за спровођење мера заштите од пожара и
заштите на раду приликом извођења радова, у складу са законом, и то за све време припреме
и извођења радова.
11.4. Извођач радова је одговоран за евентуалну штету на покретним и непокретним добрима
која може настати приликом извођења радова.
11.5. Извођач радова је дужан да, након извођења радова према овом уговору, радни
простор и локацију доведе у првобитно , односно уредно стање.
Члан 12.
12.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
12.2. Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени споразумно,
уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 13.
13.1.Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до 31.12.2017. године.
13.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о јавним набавкама.
13.3. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака по 2 (два) за обе уговорне
стране.
13.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
У Крагујевцу, дана ____.____. 2017. године
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
_______________________

НАРУЧИЛАЦ
_____________________
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XIV 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 за извођење радова на
уградњи стабилног система за дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“. ЈН бр.
1.3.14/17- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 14.08.2017. 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 14.08.2017.године са почетком у 12:30 часова у
канцеларији 218 зграде управе Града Крагујевца.
Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном документацијом којима
понуђач доказује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку у складу са
чланом 75. Закона о јавним набавкама и све обрасце који су саставни део конкурсне
документације, а који морају бити попуњени, оверени и потписани.
Понуда мора да садржи:
1) Попуњене, оверене и потписане обрасце из конкурсне документације;
2) Доказе о испуњавању обавезног и додатног 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 – извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву
пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.3.14/17

Страна 31 од 38

. ЈН бр. 1.3.14/17-- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву
пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
ЈН бр. 1.3.14/17-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву
пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
ЈН бр. 1.3.14/17-- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку- извођење радова на уградњи стабилног система
за дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“
ЈН бр. 1.3.14/17-- 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.
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 понуде (поглавље VII), 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 VII) 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.
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,

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.3.14/17

Страна 32 од 38






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 .
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.
8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, Р О К И С П О Р У К Е , ГАРАНТНИ РОК, Р О К
В А Ж Е Њ А П О Н У Д Е КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши у року до 45 дана од дана испостављања оверене окончане ситуације на
пословни рачун пружаоца услуга
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова је максимално 30 календарских дана од дана потписивања уговора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.4.Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је две године и рачуна се од од дана испостављања
оверене окончане ситуације.
Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача
рачунато од датума примопредаје радова.
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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.
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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, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Извођач радова се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 30 дана дужи од истека важења уговора.
Извођач радова се обавезује да у року од 2 календарска дана од дана испостављања оверене
окончане ситуације, преда Наручиоцу меницу за отклањање евентуалних недостатака у
гарантном року из члана 8.1. овог уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије на износ од 5% уговорене вредности услуге.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се продужити.
Недостављање менице као средства обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање
евентуалних недостатака основ је за једнострани раскид истог од стране наручиоца
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 С ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, и с к љ у ч и в о 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, ЈН бр. 1.3.14/17.
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.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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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.
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%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) 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.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).
18.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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом на број
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. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја 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 пријема одлуке.
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 рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора
такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор
није већа од 120.000.00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању
понуда) није већа од 120.000.00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности
јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20.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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XV 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 избора најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број
1.3.14/17 Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
___________________________
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XVI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕT
НАБАВКЕ
Изјављујемо да смо дана _______________ 2017.године посетили објекат
________________________________ (навести адресу локације) која је предмет јавне набавке
у отвореном поступку извођења радова – на уградњи стабилног система за дојаву пожара у
објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“ЈН 1.3.4/17 и стекли увид у све информације које су
неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо извођења радова – на уградњи
стабилног система за дојаву пожара у објекту дечјег одмаралишта „Копаоник“за укупно
уговорену цену коју смо дали у понуди бр. ______________ од ______________.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
чији је представник извршио посету
предметеној локацији:

М.П.
ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

(бр. личне карте издате од СУП-а)

датум:

место:

М.П.
ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА
НАРУЧИОЦА
којим потврђује да је извршен
обилазак објекта

Напомена: У случају да посету и обилазак објекта изврши овлашћено лице Понуђача,
потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица како приликом обиласка
објекта тако и уз понуду.
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