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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВА – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА
И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

Број: ЈНМВ 05 / 2015

- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.....................................................................17.03. 2015. год.
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:........................................25.03. 2015.год. до 13,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:.........................................................25.03. 2015.год. у 14,00 часова

март, 2015. год.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 152 од дана 10.03.2015. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 153 од дана 10.03.2015.год.,
Јавно Предузеће за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола је
припремило

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности – РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
бр. ЈНМВ 05/2015
Конкурсна документација садржи Позив за подношење понуда, и :

Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде, и Табеларни део понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о прихватању издавања менице
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Број: 05/ 2015
Дана:16.03. 2015.
На основу члана 60.и члана 55 Закона о јавним набавкама ( Сл.глсник РС број 124/12 и 14/2015),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник
РС» бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр: 152/2015 од 10.03.2015. год.,
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
ул. Маршала Тита бр. 70, 24300 Бачка Топола

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у п у ћ у је

1. Назив и адреса наручиоца: Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола,
ул. Маршала Тита бр. 70, Бачка Топола 24300
2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
3. Предмет набавке: РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
4. Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 31520000-лампе и друга светлећа тела
5. Критеријум за доделу уговора : Најниже понуђена цена
6. Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама
наручиоца на адреси: Бачка Топола, М.Тита 70, на сајту наручиоца : www.gradurbt.rs, као и на Порталу јавних
набавки
7.Начин подношења понуде и рок : Понуде са припадајућом документацијом достављају се непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији, затворенe на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, на адресу:
Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
ул. М.Тита бр.70, 24300 Бачка Топола
са обавезном назнаком на коверти:
“ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ“ ЈНМВ бр. 05/2015- радови – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА
ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

Најкасније до 25.03.2015. год. до 13,00 часова.

На

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.
Неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити понуђачу.
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8. Место, време и начин отварања понуде: Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца Бачка Топола
ул.М.Тита 70, на дан 25.03.2015. године, са почетком у 14,00 часова.
9. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено
овлашћење за учешће у поступку отварања. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда.

10. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана јавног
отварања понуда.
11. Kонтакт особа: Рац Михаљ ел.инг.
Е - mail адреса:..................................... urbtop@stcable.net
број факса:….….................................... 024/715-723

Датум: 16.03.2015. године
Наручилац:

Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање
и уређење Бачка Топола
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ Б. ТОПОЛА
Адреса:
24300 БАЧКА ТОПОЛА ул. М.Тита 70
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/2015 су РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И
МИЋУНОВО
4. Контакт
Kонтакт особа:................................ Рац Михаљ ел.инг.
Е - mail адреса:............................... urbtop@stcable.net
број телl/факса: …...........................024/715-723

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови на делимичној pеконструкцији јавног осветљења у улицама насељеног
места Бачка Топола и у насељима Зобнатица и Мићуново.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 31520000-лампе и друга светлећа тела

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, И СЛ.
- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - Пројектом је предвиђена замена застарелих светлећих тела ОГЖ са
живиним сијалицама 125 W за савремене светиљке са натријумовим сијалицама од 70 W. Заменом је
обухваћено 12 улица у Бачкој Тополи и рурална насеља Зобнатица и Мићуново. Предвиђена је замена 210
светиљки. Рок за извршење посла је до 30 дана од дана увођења извођача у посао.
- КВАЛИТЕТ - При извођењу радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда
који се односе на ову врсту радова, као и да користи материјале доброг квалитета у складу са важећим
стандардима.
- КОЛИЧИНА И ОПИС
документације.

РАДОВА

дати су у предмеру радова, који је саставни део конкурсне

- НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем
радова. Извођач је дужан да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са
важећим стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Исто тако, извођач је дужан
да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова.
- РОК ИЗВРШЕЊА - Рок за извршење посла је до 30 дана дана од дана увођења извођача у посао.
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да (
у складу са чланом 4. уговора) достави:
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – сопствену бланко соло меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
завршење посла.
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован и платив на први позив без права на
приговор.
Извођач је дужан да достави оверено и потписано менично овлашћење за добро извршење посла –оверену
фотокопију картона депонованог потписа овлашћеног лица, који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму..
Напред наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – сопствену бланко соло меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меницаи овлашћења НБС, морају гласити на име (лидера) овлашћеног
члана групе понуђача уколико понуду подноси заједнички група понуђача.
Меница и менично овлашћење за добро извршење посла достављају се наручиоцу у оригиналу.

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.

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)
1)
Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
2)
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
3)
подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
4)
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5)
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.1. Да располаже са потребним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, тј. да понуђач има најмање 5 радника
запослених у сталном радном односу, и то следећих профила:
- 1 дипломирани инжењер електротехнике - одговорни извођач радова, са лиценцом број:
450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
- минимум 4 радника – ССС-IV степен (електротехничар)

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 5) 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.

Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА –
Конкурсна документација - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО Број: ЈНМВ 5 / 2015
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних 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. и 76. 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.
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 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.

Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА –
Конкурсна документација - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО Број: ЈНМВ 5 / 2015
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА
ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

бр. ЈНМВ 05/2015
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________________________________________________
[навести назив и адресу понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА
PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У
НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО бр. ЈНМВ 05/2015 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
1)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
2)
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
3)
подношење понуде;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
4)
Србије;
5)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6)
Понуђач испуњава додатне услове:
6.1. Да располаже са потребним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, тј. да понуђач има најмање 5 радника
запослених у сталном радном односу, и то следећих профила:
- 1 дипломирани инжењер електротехнике - одговорни извођач радова, са лиценцом број:
450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
- минимум 4 радника – ССС-IV степен (електротехничар)

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.

Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА –
Конкурсна документација - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО Број: ЈНМВ 5 / 2015
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ - ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
бр. ЈНМВ 05 /2015

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач________________________________________________________________________________
[навести назив и адресу подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - РАДОВИ - ДЕЛИМИЧНА
PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У
НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО бр. ЈНМВ 05/2015, 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)
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије.
5)
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

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

Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА –
Конкурсна документација - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО Број: ЈНМВ 5 / 2015
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V. 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:
Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ул.М.Тита 70.
са назнаком: ,, НЕ ОТВАРАТИ!“ - Понуда за ЈНМВ 05/2015- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2015.год. до 13,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, до 25.03.2015. год. у
14,00 часова, у просторијама Наручиоца радова, уз присуство заинтересованих лица и овлашћених
представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја или овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
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 потврдити пријем понуде, где 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.
Понуда мора да садржи: Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном
докуметацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације. Подношењем понуде
сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из конкурсне документације.
Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне документације, такву понуду Наручилац ће
одбити као неприхватљиву.
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:
Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ул.М.Тита 70.
са назнаком:
„НЕ ОТВАРАТИ!“ -Измена понуде за ЈНМВ 05/2015- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И
или:
„НЕ ОТВАРАТИ!“ - Допуна понуде за ЈНМВ 05/2015- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И
или:
„НЕ ОТВАРАТИ!“ - Опозив понуде за ЈНМВ 05/2015- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И
или

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
МИЋУНОВО“
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
МИЋУНОВО “
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
МИЋУНОВО “
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„НЕ ОТВАРАТИ!“- Измена и допуна понуде за ЈНМВ 05/2015- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО “

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 VI), 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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Плаћање за изведене радове се врши по
испостављеним и окончаним ситуацијама у року од 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана
испостављања ситуације о изведеним радовима. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од 2 године од дана завршетка радова.
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова је до 30 дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао.
8.4. 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.
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.
У цену су урачунати сви радови заједно са материјалом, описани у предмеру.
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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА, 24300 БАЧКА ТОПОЛА, ул.М.Тита 70,
путем електронске поште на e-mail: urbtop@stcable.net или факсом на број: 024/715-723 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, ЈНМВ 05/2015”.
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.
12. 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.
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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.
13. 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“.
14. 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 гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.
15. 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.).
16. 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 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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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.: ________ од понуђача: _________________________________________________
_________________________________________________________________(назив и адреса понуђача),
за јавну набавку мале вредности

- РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
бр. ЈНМВ 05/2015
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 који ће извршити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број
подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има
већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТА: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВИ ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У
НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

бр. ЈНМВ 05/2015

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде:

Рок завршетка радова:

Гарантни рок:

Место и датум:

Понуђач:
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

бр. ЈНМВ 05/2015
(попуњава понуђач)

бр. Опис позиције

1.

Демонтажа постојећих светиљки и испорука и
монтажа нових светиљки сличних типу OPALO
1 N /70, са припадајућим носачем и
материјалом за повезивање и пуштањем у рад.
(Списак улица и опис светиљке и носача дати
су у прилогу документације.)

ј.м.

Количина

ком

210

Јединична
цена (дин)

Вредност радова
(дин)

Укупно без ПДВ-а:

ПДВ 20%:

Укупно са ПДВ-ом:
НАПОМЕНА:
Цена обухвата цену рада са материјалом.

Место и датум:

Понуђач:
М. П.

_________________________

________________________
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СПИСАК УЛИЦА ГДЕ СЕ ВРШИ ДЕЛИМИЧНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ул.Бачко Паланачка
ул.Киш Ференца
ул.Војвођанских бригада
ул.Дурмиторска
ул.Партизанска
ул.Јокаи Мор
ул.Охридска
ул.Ђуре Ђаковића
ул.Тимочка
ул.7.Јули
ул.Плитвичка
ул.Мариборска
Насељено место Зобнатица
Насељено место Мићуново
- Чантавирски пут
- ул.Спасеније Цане Бабовића

количина
19
21
17
10
14
6
15
13
16
14
15
7
19

Укупно:

11
13
210 ком

ОПИС СВЕТИЉКЕ И НОСАЧА
Светиљка се састоји од: кућишта од ливене алуминијумске легуре обојеног квалитетном бојом, огледала
од полираног и катодно заштићеног алуминијума, протектора од поликарбоната, носача предспојног
уређаја са предспојним уређајем за снаге до 100W. Степен заштите комплетне светиљке IP 65. Отпорност
на удар: IK 08. Боја сива. Цевни носачи 48 за хоризонталну монтажу на бетонски односно челично
решеткасти стуб. Носачи обојени квалитетном бојом.
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
Бачка Топола
бр. : ________/2015

МОДЕЛ УГОВОРА
РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
(према ЈНМВ 05/2015)
Закључен дана ____________________ 2015. године у Бачкој Тополи између :
1.
Јавног Предузећа за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка
Топола, Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 70, матични број: 08654930, ПИБ 101444490, текући рачун:
840-643641-87, код Управе за трезор филијала Суботица, кога заступа Золтан Иванич дипл.
економиста, в.д. директор, с једне стране (у даљем тексту: Наручилац радова), и
2. __________________________________________________________________________________,
матични број:________________________________, ПИБ: ___________________________________,
текући рачун:_____________________________код ___________________________________ банке, кога
заступа __________________________________ директор (у даљем тексту: Извршилац радова), с друге
стране, на начин и условима како следи:
Члан 1.
Предмет уговора су радови на ДЕЛИМИЧНОЈ PЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО, и
ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број _______ од дана ___________2015. године,
која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извршилац радова се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, електро- и другу опрему, изврши електро- и припремно-завршне радове, као и све
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Уговорне стране констатују да је Наручилац радова изабрао Извршиоца радова као
најповољнијег понуђача по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05 / 2015.
Члан 2.
Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:
радови без ПДВ-а:______________________________ динара,
ПДВ 20%:______________________________________ динара;
УКУПНО СА ПДВ-ом:____________________________ динара
Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.
Осим вредности радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације
градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извршиоца радова.
Члан 3.
Исплата за изведене радове вршиће се Извршиоцу радова по испостављеним и окончаним
ситуацијама у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана испостављања ситуације о изведеним
радовима. Ситуације изведених радова оверава стручни надзор Наручиоца радова.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да при потписивању уговора са Наручиоцем, достави средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла – сопствену бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно завршење посла.
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован и платив на први позив без права на
пригвор.
Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА –
Конкурсна документација - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО Број: ЈНМВ 5 / 2015

20/ 25

Извођач је дужан да достави оверено и потписано менично овлашћење за добро извршење посла –оверену
фотокопију картона депонованог потписа овлашћеног лица, који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
Члан 5.

Уговорени радови ће се изводити у трајању од _________ дана од дана увођења извршиоца радова
у посао. Извршилац радова је дужан да предметне радове изводи у континуитету, без застоја, како би
били у целости окончани у најкраћем року.
Члан 6.
Извршилац радова ће део уговорених радова извршити преко подизвођача :
1.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _____________________, матични број _________________.
2.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _____________________, матични број ________________.
3.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _____________________, матични број _______________

односно у групи понуђача коју чине:
1. _____________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ________________, матични број ______________.
2._____________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _________________, матични број ______________.
3._____________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _________________, матични број ______________.

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Извршилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са
осталим понуђачима из групе понуђача.
Члан 7.
Извршилац радова се обавезује да пре почетка извођења радова Наручиоцу радова достави:
- решење о именовању одговорног извођача радова који поседује лиценцу бр. 450 - Одговорни извођач
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са потврдом о важењу лиценце;
- да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, и припремнозавршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и
у уговореном року;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима,
мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за
материјале које користи приликом извођења радова.
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што
се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног
трајања извођења радова;
- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити
редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора
и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, или убрзања извођења
радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
- да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде
уговорених радова;
- да уреди терен након завршетка радова.
Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове износи _________године.
Гарантни рок почиње да тече од дана када је извршена примопредаја објекта, што се констатује у
Грађевинском дневнику и у Записнику о примопредаји.
Члан 9.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да у року од 15 дана од
дана сазнања за недостатке писмено обавести Извршиоца.
Извршилац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке и
скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извршиоца ангажује другог
извођача.
Члан 10.
Наручилац радова има право на једностран раскид уговора.
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извршиоцу радова. Изјава мора да
садржи основ, односно образложење за раскид уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог
Уговора, Наручиоц радова и Извршилац радова ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним
радовима.
Члан 11.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора
решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност суда према седишту Наручиоца.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три)
примерка. Уговорне стране су прочитале уговор те га у знак сагласности својеручно потписују.
За Наручиоца радова:
____________________

За Извршиоца радова:
______________________

НАПОМЕНА:
- Модел уговора мора да се попуни, потпише и овери, а свака страна да се парафира и овери печатом,
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

(према ЈНМВ 05/2015)

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[навести назив и адресу понуђача],

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА у динарима

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања 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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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
(према ЈНМВ 05/2015)

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________
(Назив и адреса понуђача)

_________________________________________________________________________________________
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И
МИЋУНОВО - бр. ЈНМВ 05/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ ИЗДАВАЊА МЕНИЦЕ

понуђач:

________________________________________________________________
(Навести назив понуђача)
даје следећу:
ИЗЈАВУ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗДАВАЊА МЕНИЦЕ КАО ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Овом изјавом потврђујем, као учесник у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова
ЈНМВ 05/2015 за:
РАДОВИ – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО
- бр. ЈНМВ 05/2015,
те да прихватам да ћу, уколико будем изабран као најповољнији понуђач, у року предвиђеном чланом 4
уговора, доставити Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко сопствену меницу, потписану и оверену, као гаранцију за добро извршење посла.
Меницa мора бити регистрованa у Регистру меница НБС, a као доказ изабрани понуђач уз меницу
доставља, копију Захтева за регистрацију меница оверен од пословне банке изабраног понуђача.
Уз меницу доставити:
- оверен картон депонованих потписа овлашћених лица код надлежне банке,
- менично овлашћење, да се меница без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату
у случају неиспуњења уговорних обавеза.
Поднета меница је безусловна и платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату,
краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Овом Изјавом такође потврђујем да сам упознат са правним последицама неиспуњења обавеза по овој
изјави.

Датум: _____________________

Понуђач
МП

_______________________
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