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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ: ЈНОП 04 / 2015
ОПРЕМАЊЕ ФОНТАНЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ……………………………………….23.10.2015.
год.
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:.........................................................23.11.2015. год.
до 10,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:...........................................................................23.11.2015. год. у
10,30 часова

БАЧКА ТОПОЛА, октобар 2015. год.
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању отвореног
поступка јавне набавке, бр. 739/2015 и Решења о образовању комисије за јавне набавке,
бр. 740/2015, наручилац је припремио
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
у отвореном поступку за јавну набавку опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, бр.: ЈН 04/2015
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
III
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
IV
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
V
упутство како се доказује испуњеност тих услова
VI
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII
Образац понуде
VIII
Модел уговора
IX
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст.
2. Закона о јавним набавакама
Напомена:
XII

Овај образац је саставни део конкурсне документације уколико се
наручилац није одлучио да се испуњеност обавезних и додатних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве о испуњавању услова из
чл. 75. и 76. закона (Образац Изјаве у поглављу В одељак 3.).
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење
Адреса: Маршала Тита број 70, 24300 БАчка Топола
Интернет страница: www.gradurbt.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/2015 су радови – опремање фонтане на градском тргу у
Бачкој Тополи
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Пашти Роберт.
Е - маил адреса: urbtop@stcable.net;
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/2015 су радови- опремање фонтане на градском тргу у
Бачкој Тополи.
Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45240000 Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
3. Процењена вредност јавне набавке:
8.333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
У склопу уређења Градског трга у Бачкој Тополи, до сада су урађени следећи
хидротехнички објекти:
- ЈЕДНО БЕТОНСКО КОРИТО (БАЗЕН) ИЗДУЖЕНОГ ЗАОБЉЕНОГ ОБЛИКА.
Димензије базена су: дужина спољашњег кружног лука: 20,82 m; дужина унутрашњег
кружног лука: 18,57 m;
ширина 2,30 m; дубина h=53÷55 cm
- ДВОДЕЛНИ ШАХТ ФОНТАНЕ
- ИНТЕРНИ ВОДОВОД
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- ИНТЕРНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Врста радова који ће се изводити :
- санација и хидроизолација базена фонтане;
- опремање фонтане са 19 независних система циркулације воде са пумпом потопљене
изведбе, са млазницама и рефлекторима;
- уградња потребне опреме за пуњење и допуњавање базена фонтане чистом водом, као
и опреме за пречишћавање воде и за пражњење базена фонтане;
- поплочавање фонтане гранитним плочема d= 30 mm и гранитним плочицама.
- електрична инсталација
Приликом извођења радова потребно је придржавати се техничких прописа и
стандарда који регулишу ове врсте радова.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити контролу над
опремањем објекта.
Радове изводити према Пројектима за грађевинску дозволу опремања фонтане на
Градском тргу у Бачкој Тополи (Пројекат архитектуре са Пројектом хидротехничких
инсталација, и Пројекат Електроенергетске инсталације).
Предмет јавне набавке су радови на ОПРЕМАЊУ ФОНТАНЕ на Градском тргу
у Бачкој Тополи, у улици Маршала Тита, на парц.бр. 4470/1, К.О. Бачка Топола-град.
Власник парцеле је Општина Бачка Топола, Бачка Топола, ул.М.Тита бр.30, у 1/1 дела.
Предмет јавне набавке су радови (са материјалом):
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I. САНАЦИЈА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈА БАЗЕНА ФОНТАНЕ
II. ОПРЕМАЊЕ ФОНТАНЕ
III. ПОПЛОЧАВАЊЕ ФОНТАНЕ ГРАНИТНИМ ПЛОЧАМА
IV. НЕСПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ
Б. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
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. Обавезни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
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4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Додатни услови
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) Фиансијски капацитет у пословни капацитет:
 Да је понуђач у последњe три године (2012, 2013 и 2014.) извео
исте или сличне радове предмету јавне набавке у вредности од
20.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
 Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014. год.)
изводио радове на изградњи и опремању најмање две фонтане на
јавној површини
2) Кадровски капацитет:
довољан кадровски капацитет је да понуђач има најмање 8 запослених радника у
складу са Законом о раду, од тога следеће:
- Лиценца бр. 450, и
- Лиценца бр. 414,
као и
- 2 керамичара;
- 2 водоинсталатера;
- 2 електротехничара;
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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, 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.
Напомена:Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац ће
пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова,
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није
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дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код
тог наручиоца.
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.
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, у поглављу IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) закона.
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.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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 уверење 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;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
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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;
4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов
из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање забране делатности Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Финaнсијски и пословни капацитет:
 Доказ: Извештај о бонитету за наведене године.
 Доказ: рефернц листа дата у конкурсној документацији
2. Кадровски капацитет:
 фотокопија лиценци и потврда (потписане и оверене личним печатом
одговорног извођача радова),
 уговор о радној ангажованости,
 фотокопије радних књижица,
 за све запослене доставити фотокопије МА образаца.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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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 складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________ у поступку јавне набавке –
опремање фонтане на градском тргу у Бачкој Тополи, број: 04/2015 , испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5)Понуђач испуњава додатне услове (навести додатне услове).
Фиансијски капацитет у пословни капацитет:
 Да је понуђач у последњe три године (2012, 2013 и 2014.) извео исте или сличне
радове предмету јавне набавке у вредности од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
 Да је понуђач у претходне три године (2012,2013 и 2014. год.) изводио радове на
изградњи и опремању најмање две фонтане на јавној површини
Кадровски капацитет:
Довољан кадровски капацитет је да понуђач има најмање 8 запослених радника у
складу са законом о раду, од тога следеће:
- Лиценца бр. 450, и Лиценца бр. 414, као и 2 керамичара, 2 водоинсталатера, 2
електротехничара;
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 складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________ у поступку јавне набавке - опремање фонтане
на градском тргу у Бачкој Тополи број:04/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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 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: Маршала Тита број 70, 24300 Бачка Топола са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радови – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, ЈНОП бр. 04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
23.11.2015 до 10:00 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 наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
Образац понуде
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76 закона у складу са чл. 77. став 4. Закона
Модел уговора
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавакама
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП за грађевинско
земљиште, урбанистичко планирање и уређење,Маршала Тита број 70, 24300
Бaчка Топола,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радови – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, ЈНОП бр. 04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радови – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, ЈНОП бр. 04/2015- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радови – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, ЈНОП бр. 04/2015- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови – опремање фонтане на градском
тргу у Бачкој Тополи, ЈНОП бр. 04/2015- НЕ ОТВАРАТИ - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. –
уколико се испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (односно Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. – уколико се
испуњеност услова за учешће у поступку доказује изјавом).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
До 30 % уговореног износа, на име аванса, у року од 8 дана од дана потписивања
уговора и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, са роком
важења до коначног извршења посла,
-преостали део уговореног износа по испостављеним и овереним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема оверене
ситуације.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеци од дана завршетка
радова.
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 45 радних дана од дана увођења у посао.
Место :градски трг у Бачкој Тополи– на адресу наручиоца: М.Тита број бб, на
парцелном броју 4470/1.
9.4. 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I. Понуђач је у обавези да Наручиоцу уз понуду достави:
- оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати БАНКАРСКУ
ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА која ће бити са клаузулама: безусловна,
платива на први позив, на износ уговореног аванса који је обрачунат у висини до 30 %
уговорене вредности, у року од 8 дана од дана потписивања уговора, са роком важности
до коначног извршења посла; изабрани понуђач обавезан је да уз банкарску гаранцију
за повраћај аванса достави наручиоцу и потврду банке о издатој гаранцији, са копијом
картона депонованих потписа овлашћених лица банке;
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 10% од понуђене цене у случају када
најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; бланко меница мора бити оверена
печатом и потписом овлашћеног лица; ова меница ће бити враћена понуђачима након
потписивања уговора.
Уз меницу доставити:
- захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке, са датумом овере
после објављивања позива; меницa мора бити евидентиранa у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини
и начину вођења Регистра меница и овлашћења (»Службени гласник РС« број 56/11 од
29.07.2011. године), и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива.
II. Изабрани понуђач је дужан да достави:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу
меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се 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 извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Уз меницу доставити:
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- захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке, са датумом овере
после објављивања позива; меницa мора бити евидентиранa у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини
и начину вођења Регистра меница и овлашћења (»Службени гласник РС« број 56/11 од
29.07.2011. године), и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил : urbtop@stcable.net или тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор
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 и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈНОП
бр.04/2015 ”.
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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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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.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН 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 завршетка радова.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 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.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона
о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
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чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3.
члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног
споразума), и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права
је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у
поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са
чланом 40а Закона о јавним набавкама).
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5.
овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од:
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је
та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
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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 ____.11.2015. године за јавну набавку радова, ЈНОП
број 04/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка радова
Гарантни период
Датум

Понуђач
М. П.
_______________

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

PREDMER RADOVA - GRAĐEVINSKI RADOVI I HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Opis pozicije

A.I.

SANACIJA I HIDROIZOLACIJA BAZENA FONTANE

1.

Priprema postojećeg betonskog bazena fontane
(dno i zidovi). Priprema se sastoji u čišćenju podloge
od prašine,obijanje i uklanjanje delova koji u većoj meri
remete unutrašnji oblik. Nakon izvršene pripreme
pristupa se reparaciji-popravci betonskih površina.
Reparacija se izvodi brzovezujućim reparatornim,
cementnim malterom, "DUROCRET-FAST"
proizvodjača "ISOMAT".
Pripremu i ugradnju reparaturnog maltera izvesti prema
uputstvu proizvodjača.
Obračun po m2 izvedenih radova na reparaciji-popravci
betonskih površina.

jed.
mere

količina

x

68,50

x

m2
68,50
UKUPNO:

x

kom

19,00

x

kom

19,00

x

kom

1,00

x

m2
2.

jed.
cena

Nabavka materijala i izradahidroizolacionog premaza
preko postojeće prethodno reparirane i očišćene betonske
podloge. Hidroizolacioni sloj se izvodi materijalom
"AQUMAT-MONDELASTIK", elastični,
jednokomponentni,cementni,hidroizolacioni premaz
ojačan vlaknima,proizvođača "ISOMAT".Spravljanje
i nanošenje hidroizolacionog premaza izvesti u svemu
prema uputstvu proizvođača.
Obračun po m2 izvedenog hidroizolacionog premaza.

A.II. OPREMANJE FONTANE
1
Nabavka i isporuka armatura i uređaja za fontanu.
Projektom su predviđene armature i uređaji tipa
"OASE". Jediničnom cenom je obuhvaćen sav spojni
i zaptivni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
*Matrix Sistem sa 19 mlaznica:
_Pumpa, potopljene izvedbe tipa "OASE"
VARIONAUT 150DMX/02 snage 130w
_mlaznica tipa "OASE"COMET 10-14 SILVER

*Prečišćavanje vode iz fontane:
Obuhvata nabavku sledeće opreme sa potrebnim
hidroinstalacijama.
_peščani filter Millenium D 430
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=

iznos

_pumpa "ASTRAL VUKTORIJA PLUS" od 0,43kw
kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

2,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

1,00

x

kom

6,00

x

kom

2,00

x

kom

1,00

x

_slivnik za filter tipa "OASE" BAS 70 T
_šestopoložajni ventil fi 6/4"
_UV lampa Heliox UV LP 10PE
_dozir pumpa tipa EXACTUS model 2l/času
od 5,0 bara
_shark plovak za hlorne tablete
_povratne mlaznice tipa"OASE" ESD 15 E
*Punjenje i dopunjavanje fontane vodom
_omekšivač "Tehnosan"serija 255OV 12-48/255-762
_ solanka "Tehnosan"serija fi 500mm, h 800mm
*Pražnjenje fontane
_slivnik od bakra sa čepom tipa "OASE"BA100 T
_ drenažna,muljna pumpa tipa "Pedrollo" od 1,1KW
* Armatura
_propusni ventil D32
_nepovratni ventil D32
_armatura za dopunu vode tipa"OASE" EWR2

2

Ugradnja kompletne opreme iz stavke br. 1

3

Probni pogon fontane u trajanju 24 časa.Jediničnom cenom
obuhvaćen kompletan rad i podešavanje delova sistema.

pauš

pauš
UKUPNO:

A.III. POPLOČAVANJE FONTANE GRANITNIM PLOČAMA
1.

Nabavka,transport i postavljanje "Buzon"stubića
tipa DPH8 na dno fontane preko gumene podloške.
Prilikom postavljanja stubića naročito voditi računa o
položaju svakog pojedinačno.Tačan položaj svakog
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stubića dat je u grafičkim prilozima.
Obračun po komadu nabavljenog i montiranog buzona.

2.

3.

Nabavka, transport,poliranje,sečenje i postavljanje
granitnih ploča d=3,0cm, po izboru investitora, preko "buzon"
ploča. Precizan oblik, dimenzija i plan postavljanja dat je u
grafičkim prilozima.Obračun po m2 a po gore datom opisu.
"MOON DESERT" ili slično

kom

190,00

x

m2

43,25

x

m2
55,10
UKUPNO:

x

pauš

x

Nabavka i postavljanje protivkliznih spoljnih granitnih pločica
I klase, otporne na mraz i na habanje postavljene
u cementni malter debljine do 3 cm, po izboru investitora.
Klasifikacija prema otpornosti na abraziju treba da je PEI 5.
Vrsta pločica prema apsorbciji vode treba da je E<0.5%.
Obračun po m2.

A.IV. NESPECIFIČNI RADOVI
1.

Razne popravke na postojećim behaton pločama
(uklapanja) nakon popločavanja fontane granitnim
pločama, kao i potrebna probijanja šahtova fontane
za prodore instalacija. Uzima se 5,0% od vrednosti
građevinskih radova.
Obračun paušalno.
1,00

Za sve tačke od A.I. do A.IV važe navedena dobra “ ili odgovarajuća ” !

А.

UKUPNO - GRAĐEVINSKI RADOVI I HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:
A.I

SANACIJA I HIDROIZOLACIJA BAZENA FONTANE

A.II. OPREMANJE FONTANE
A.III. POPLOČAVANJE FONTANE GRANITNIM PLOČAMA
A.IV. NESPECIFIČNI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV-a:
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PREDMER RADOVA - ELEKTRIČNA INSTALACIJA

B.

Napomena: Sav ponuđeni materijal treba da je atestiran, visokog kvaliteta,
od renomiranih proizvođača. Kod izrade ponude ponuđač je dužan da navede
tačan tip i porizvođača ponuđene opreme

Opis pozicije

B.I.

Jed.
mere

Kol.

Jed.cena

iznos

ZAŠTITNO UZEMLJENJE I
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

1 Isporuka i polaganje provodnika tipa
P/F-Y 16 mm² između SIP i RO

m

2 Isporuka materijala i povezivanje svih
metalnih masa, nosača opreme provodnikom
P/F-Y 1x6 mm² prosečne dužine 5 m
sa montažom kutije za izjednačenje
potencijala

kom

6

3 Isporuka i ugradnja SIP kutije sa
povezivanjem uzemljivača i PE vodova

kom

1

4 Isporuka i polaganje uzemljivačke trake
FeZn 25x4 mm između postojeće instalacije
javnog osvetljenja i mašinske prostorije.
Međusobne spojeve uzemljivačke trake
izvesti ukrsnim komadom N.B4.936

m

5 Sitan montažni materijal i rad

paušal

15

20
1

Ukupno:
B.II.

RAZVODNI ORMANI

1 Isporuka i montaža razvodnog ormara
GRO plastični tipski,IP55, približnih dimenzija
400x600 mm na zid sa sledećom opremom:
– grebenasta sklopka G 40-10-U
kom 1
– zaštitna sklopka FID 25/0.03 A
kom 1
– automatski osigurači B 6-16 A
kom 4
– automatski osigurači C 25-20 A
kom 6
– cevni osigurači 6 A
kom 2
– motorna zašt sklopka Z-MS-6.3
kom 1
– motorna zašt sklopka Z-MS-1.6
kom 1
– transformator 230/12 V 200VA
kom 1
– GSM/SMS/GPRS PLC 12V AC
kom 1
– odvodnici prenapona V25-B+C
slog 1
– sabirnice, redne stezaljke, pertinaks
– sitan montažni materijal i rad

kom

1

2 Isporuka, montaža i uvezivanje upravljačko
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razvodnog ormana sa PLC kontrolerom WECS
kompletno opremljen za predloženu
konfiguraciju

kompl

1

Ukupno:

B.III. INSTALACIJA OPREME U BAZEN FONTANE
1 Isporuka sledeće opreme:
– ProfiPlane LED 320/DMX/02
– LED driver/DMX/02
– kabel hibrid/3.0m
– UPS 250/24V/01
– završni BUS DMX/01
– kabel DMX/3.0m/01
– kabel DMX/20.0m/01
– kabel 24V DC/7.5m/01
– kabel 2x0.34
– kabel 3x2.5
– prolazni element kabla 4/70T
– razvodna kutija 14/M20
– razvodna kutija T3
– anemometar K
– nivo sonda 20-4
– el.magnetni ventil 1" 24V

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2 Montaža kompletne opreme u bazenu
fontane sa potrebnim nosačima, pomoćnim
i veznim materijalom

kompl

19
5
19
2
1
23
1
5
100
100
2
2
1
1
1
1

1

Ukupno:

B.IV. ELEKTRIČNA INSTALACIJA
MAŠINSKE PROSTORIJE
1 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x6 mm²

m

3

2 Isporuka i polaganje kablova PP00-Y
3x2.5 mm² za napajanje el.motora
i priključnica
na PNK regale i u zaštitne cevi

m

12

3 Isporuka i polaganje kablova PP00-Y
3x1.5 mm² za elektromagnetne ventile,
el.motore, nivo sonde i ventilatore
na PNK regale i u zaštitne cevi

m

50

4 Isporuka i montaža pocinkovanog kabel
regala. Komplet sa zidnim i plafonskim
nosačima, spojnim i ugaonim elementima
i pomoćnim materijalom.
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 PNK 100

m

10

5 Isporuka i postavljanje zaštitnih cevi
SAPA  20 mm 

m

10

6 
Isporuka materijala i montaža sledećeg
instalacionog pribora i opreme
– brodska fluo kompakt 21 W
– prekidač OG obični
– priključnica OG L+N+PE

kom
kom
kom

3
2
1

7 Sitan montažni materijal i rad sa merenjem
otpora uzemljenja i izdavanjem atesta

pauš

1

Ukupno:

B.

UKUPNO - ELEKTRIČNA INSTALACIJA

B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

ZAŠTITNO UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
RAZVODNI ORMANI
INSTALACIJA OPREME U BAZEN FONTANE
EL.INSTALACIJA MAŠINSKE PROSTORIJE
UKUPNO BEZ PDV-a:

ZBIRNA REKAPITULACIJA:
GRAĐEVINSKI RADOVI I HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
UKUPNO bez PDV-a:
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
UKUPNO bez PDV-a:
GRAĐEVINSKI RADOVI I HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE,
I ELEKTRIČNA INSTALACIJA
UKUPNO bez PDV-a:
20% PDV:
GRAĐEVINSKI RADOVI I HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
I ELEKTRIČNA INSTALACIJA
UKUPNO sa PDV-om:

Датум:_____________________
понуђача:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

__________________________
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Бачка Топола
БР : ________/2015
VII МОДЕЛ УГОВОРА
О РАДОВИМА – ОПРЕМАЊЕ ФОНТАНЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ
У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
(према ЈНОП 04/2015)
Закључен дана ____________________ 2015. године у Бачкој Тополи између :
1.
ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка
Топола, Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 70, матични број: 08654930, ПИБ 101444490,
текући рачун бр.: 840-643641-87, код Управе за трезор филијала Суботица, кога
заступа Иванич Золтан дипл. економиста, директор, с једне стране (у даљем тексту:
Наручилац радова ) и
2.
___________________________________________________________________________
_____________,
матични број:________________________________, ПИБ:
_________________________________________,
текући рачун:_________________________________код
_____________________________________ банке,
кога заступа __________________________________ директор (у даљем тексту:
Извођач радова),
с друге стране, на начин и условима како следи:
(Попуњава Извођач који наступа самостално, Извођач који наступа са подизвођачима и
овлашћени члан групе понуђача.)
Извођач радова ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са седиштем______________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем______________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
(Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.Уколико Извођач
наступа самостално, не попуњавати.)
Односно у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________,са седиштем_______________________,
ПИБ_______________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем_______________________,
ПИБ_______________, матични број____________________.
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( Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.Уколико
Извођач наступа самостално, не попуњавати.)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац радова изабрао Извођача радова
као најповољнијег понуђача за РАДОВЕ – ОПРЕМАЊЕ ФОНТАНЕ НА
ГРАДСКОМ ТРГУ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ, у улици Маршала Тита, на парц.бр. 4470/1,
К.О. Бачка Топола-град. а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова бр.
ЈНОП 03 /2015.
Предмет уговора је ближе одређен усвојеном понудом Извођача радова бр.
____________/2015. од дана ___________2015.године, која је дата у прилогу и чини
саставни део овог Уговора.
Поменута средства за јавну набавку су предвиђена финансијским планом Јавног
Предузећа за 2015. годину и Плану јавних набавки за 2015. годину.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из чл.1. овог Уговора
износи укупно __________________динaра
(словима:__________________________________________________) без ПДВ-а,
одн.__________________динара
(словима:______________________________________________) са ПДВ-ом.
Осим вредности радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача
радова.
Члан 3.
Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Рок за извођење радова тече од дана увођења извођача у посао.
Обавезује се извођач да радове из чл.1. уговора изведе у року од _______
(словима: ____________________) радних дана, у складу са сопственом понудом, која
чини саставни део овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:
- до 30 % уговореног износа, на име аванса, у року од 8 дана од дана
потписивања уговора и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај
аванса, са роком важења до коначног извршења посла,
- преостали део уговореног износа по испостављеним и овереним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, у року од 45 дана од дана пријема оверене
ситуације.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
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Члан 6.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у
складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом,
инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу радова.
Извођач радова се обавезује да ће обезбедити радну снагу, материјал,
грађевинску и другу опрему, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова
који су предмет овог уговора.
Извођач радова се исто тако обавезује, да ће испунити све уговорене обавезе
стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла, у уговореном року,
и да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме.
Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА
Члан 7.
Наручилац радова се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима
и на начин одређен чл. 2. и 3. овог Уговора.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорених обавеза Извођача радова.
Обавеза Наручиоца радова је да уведе Извођача у посао, предајући му
инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди
несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни
обрачун, заједно са стручним надзором и Извођачем.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да при потписивању овог уговора преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за повраћај аванса која ће бити са клаузулама: безусловна, платива
на први позив, на износ уговореног аванса који је обрачунат у висини до 30 %
уговорене вредности, у року од 8 дана од дана потписивања уговора, са роком важности
до коначног извршења посла.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 9.
Гарантни рок за изведене радове и на инсталације износи _______(_______)
године рачунајући од дана примопредаје радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Гаранција произвођача опреме се преноси на крајњег корисника.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
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Члан 10.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 11.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца
и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине представник Наручиоца,
стручни надзор, Извођач радова, и одговорни извођачи радова. Комисија сачињава
записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
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 радова.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка. Уговорне стране су прочитале одредбе уговора,
те га у знак сагласности својеручно потписују.

За Наручиоца радова:

За Извођача радова:

____________________
______________________

НАПОМЕНА: Модел уговора мора да се попуни, потпише и овери,
а свака страна да се парафира и овери печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
СТРУКТУРА ЦЕНА
Редни број

опис

цена

Цена без ПДВ-а

1.

ПДВ (20%)

2.

Цена са ПДВ-ом

3.

Процењено оквирно учешће трошкова по структури у цени без ПДВ-а

4.

Радна снага

5.

Опрема и материјал

6.

Увозне дажбине

7.

Остале јавне дажбине

8.

Остало
Укупно

----------------------Датум

М.П.

100%

--------------------------------потпис одговорног лица

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од
укупне понуђене цене без ПДВ-а. Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у
цену, може се доставити приказ структуре цена на свом обрасцу у коме ће бити
наведени сви елементи који чине структуру цене.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде ЈНОП
бр.04/2015, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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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X 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 радова – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој
Тополи, ЈН бр. 04/2015:, 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 И НЕПОСТОЈАЊА
ЗАБРАНЕ 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 набавке
радова – опремање фонтане на градском тргу у Бачкој Тополи,, ЈН бр.04/2015 ,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

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 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Да је понуђач ____________________________________________________(назив
понуђача)
у претходне три године (2012,2013,2014. год.) изводио радове на изградњи и опремању
најмање две фонтане на јавној површини, и то:

Ред.
бр.

Назив наручиоца

Наслов уговора који
садржи опис радова

Период
извођења
радовагодина

Вредност
изведених
радова без
ПДВ-а

1.

2.

3.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЉИ И
ОПРЕМАЊУ ФОНТАНА - без ПДВ-а:
(Напомена: могу се навести и више послова)

Датум:_____________________
Потпис овлашћеног лица:

М.П.

_____________________
Прилог: - потврде за референце
Образац копирати у довољном броју примерак
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

__________________________________________________________________________
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Назив наручиоца
__________________________________________________________________________
Адреса
Матични број:_____________________________________
ПИБ:_____________________________________________
На основу члана 77.став 2, тачка 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац издаје
потврду да је понуђач
из

_________________________________________,
_______________________________________________________
за потребе наручиоца, квалитетно и у уговореном року извршио радове на
_____________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
(навести врсту радова), у периоду________________________________ (навести
временски период-годину извођења радова), у вредности од _____________________
динара без ПДВ-а, а на основу уговора број:_____________________________ од
__________________ год.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни.
Контакт особа Наручиоца:_________________________
Телефон:________________________________________
Датум:________________

М.П.
Потпис
овлашћеног лица наручиоца:

_____________________________
Напомена:
-уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом,
за сваког наручиоца посебно.
-Образац копирати у потребном броју примерака.
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