РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пећинци, Слободана Бајића 5
www.pecinci.org

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА бр. 404-11/2020-III
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДOВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ У НАСЕЉУ КУПИНОВО

Јавни позив и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници www.pecinci.org

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

Датум и време:

05.03.2020. године до 09.00
05.03.2020. године у 14.00

Пећинци, фебруар 2020. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 40411/2020-III

1/51

На основу чл. 39. ичл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,р. 124/12,
14/15 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службенигласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 40411/2020-III од 25.02.2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
404-11/2020-III од 25.02.2020. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА бр. 404-11/2020-III
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДOВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ У НАСЕЉУ КУПИНОВО
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста,
техничке
карактеристике
(спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

Техничка документација и планови

7

II
III

5

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

16

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

17

VII

Модел уговора

25

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

33

IV

8

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења,
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је
да се благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу
Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) све
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измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

Укупан број страна: 51
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац
Матични број и ПИБ
Место и адреса
Интернет страница

Општинска управа Општине Пећинци
08070628, 100399239
Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5
www.pecinci.org

Текући рачун
Контакт особа

Управа за трезор бр. 840-120640-18
Милица Пошарац, службеник за јавне набавке
Е-mail: nabavke@pecinci.org
Пријем електронске поште врши се радним данима
(понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:30- 15:30
часова.

2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-11/2020-III су услуге – Стручни надзор над извођењем
радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“
у насељу Купиновo.
Шифре из ОРН: 71520000 – Услуге грађевинског надзора
Циљ поступка: набавка се спроводи ради закључења Уговора.

3. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке број 404-11/2020-III је набавка услуга –. Стручни надзор над
извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан
Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиновo.

1. Обавезе надзорног органа који ће вршити стручни надзор:
Извршилац услуга стручног надзора врши контролу испуњења уговорних обавеза
извођача радова, а обухвата нарочито: контролу да ли се грађење врши према
грађевинској дозволи, односно према усвојеном главном пројекту/пројекат за извођење,
да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови, контролу и
проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о кавлитету материјала,
опреме и инсталација које се уграђују и контролу утрошака средстава.
Надзорни орган је дужан нарочито да контролише рад Извођача на изградњи објекта у
смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, да контролише
квалитет уграђених материјала и радова, да снима и врши обрачун изведених радова
заједно са Извођачем радова, да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет
механизације ангажоване на извршењу радова, као и да обавља све остале послове који
су у надлежности стручног надзора.
Обавеза надзорног органа који ће вршити и стручни надзор је да води коресподенцију са
Извођачем радова у вези са реализацијом Уговора, која ће се одвијати на српском језику.
Надзорни органа нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности
или обавезе из Уговора о грађењу уколико за то није добио писмено одобрење
представника Наручиоца.
Поред датих овлашћења које има, Надзорни орган може у случају потребе, а у сврху
заштите живота, материјала, радова, издати налог Извођачу радова да изведе потребне
радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање
опасности уз претходну сагласност предтсвника Наручиоца. Надзорни орган ће
обезбедити у оквиру својих надлежности да Извођач радова изврши његов налог. Тако
настале трошкове, предстваник Наручиоца ће признати Извођачу радова ако је претходно
прибавио сагласност Надзорног органа, који врши стручни надзор. Износ трошкова
заједнички утврђују представник Наручиоца, Надзорни орган и Извођач радова. Уколико је
до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, сам сноси све трошкове.
Надзорни орган својим потписом на документацији која се води и контролише на
градилишту, оверава да су радови изведени у складу са техничком докуметацијом,
стандардима, техничким прописима и уговором о грађењу.
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Надзорни орган је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију
Главног пројекта на основу које се изводе радови и од представника Наручиоца
правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима. Такође је дужан
да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је
непотпуна. Надзорни орган је дужан да проучи уговор о извођењу радова који су
закључила Наручилац и Извођач радова и да се стара о његовом извршењу.
Надзорни орган нема право да мења техничку документацију.
Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ У НАСЕЉУ КУПИНОВО са
предмером и предрачуном радова је објављенa на порталу јавних набавки и може се наћи на
линку http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2652430

Понуђач је дужан да сваки дан изврши обилазак градилишта на којем се изводе радови над
којим врши стручни надзор, o којем ће овлашћени представник Инвеститора сачинити
записник; Доказ: Изјава понуђача о свакодневном обиласку градилишта; уредно попуњена и
потписана од стране понуђача (Образац број 10);
Понуђач је дужан да недељно најмање 2 (два) пута учествује на састанцима са
Инвеститором, Извођачем радова и Финансијером; Доказ: Изјава понуђача о учествовању на
састанцима са Инвеститором, Извођачем радова и Финансијером; уредно попуњена и
потписана од стране понуђача (Образац број 11);
Понуђач је дужан да после сваке недеље сачини периодични извештај о извођењу радова са
фотодокументацијом заједно; Доказ: Изјава понуђача о сачињавању периодичног извештаја;
уредно попуњена и потписана од стране понуђача (Образац број 12);

Понуђач мора извршити обилазак локацијe Наручиоца на којoj ће вршити предметне
услуге;
Доказ:
а) записник о извршеном обиласку локацијe Наручиоца (Образац број 13.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном обиласку локацијe Наручиоца, у
могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу
предметне јавне набавке (Образац број 14.)
Обилазак локацијe Наручиоца на којoj ће се вршити предметна услуга, понуђач може
извршити уз претходно поднет писани захтев који се доставља електронским путем
saobracaj@pecinci.org овлашћеном лицу за контакт Наручиоца, Милан Мијић, службеник за
јавне набавке; уколико обилазак локацијe Наручиоца врши лице које није законски заступник
понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева Наручиоцу, доставити и
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уредно попуњено овлашћење, које је потписано и оверено печатом законског заступника
понуђача; o извршеном обиласку се сачињава записник који потписују овлашћени
представник понуђача и овлашћено лице за контакт Наручиоца; понуда понуђача који није
извршио обилазак локацијe Наручиоца или није доставио исправан записник о извршеном
обиласку локацијe Наручиоца како је захтевано, биће сматрана неисправном. Обилазак се
може извршити најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда уз обавезну
најаву дан раније у периоду радног времена од 07:30 до 15:30 часова. Обилазак
локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Правна лица: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно
Да је регистрован код надлежног извод из регистра надлежног привредног
органа,
односно
уписан
у суда;
одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. Предузетници: Извод из регистра
тач. 1) ЗЈН);
Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело
преваре (члан 75. став 1. тачка 2.
Закона);

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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. Напомена:
Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод
из
казнене
евиденције
Посебног
одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано
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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) ЗЈН);

4.

Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке (члан 75. став 1 тачка 5.
Закона):
- понуђач мора доказати да има
важећу дозволу надлежног органаза
обављање
послова

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).
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Фотокопија Решења за пројектовање
посебних система и мера заштите од
пожара и то: Израда пројеката стабилних
система за дојаву пожара, које издаје
Министарство унутрашњих послова РС,
Сектор за ванредне ситуације. Дозвола
мора бити важећа.
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5.

пројектовања посебних система и
мера заштите од пожара и то:
Израда
пројеката
стабилних
система
за
дојаву
пожара,
предвиђену Законом о заштити од
пожара („Сл. Гласник РС“ бр.
111/2009 и 20/2015)
Понуђач је обавезан да приликом
састављања понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема
забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења
понуде (члан 75. став 2. Закона).

Потписан о оверен Oбразац Изјаве
понуђача о поштовању важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и
условима
рада,
заштити
животне
средине и да нема забрану обављања
делатности. Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, сваки
члан групе мора посебно потписати и
печатом оверити наведену Изјаву.
(Образац бр. 2).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
-сматра се да понуђач испуњава овај
услов уколико:
1)
није исказао губитак у претходне
три пословне године (2016, 2017. и 2018.
године);
2)
нема евидентиран ниједан дан
неликвидности у периоду од шест
месеци пре објављивања позива;

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- сматра се да понуђач испуњава овај
услов уколико:
1) је у претходне две године (2018.
и 2019. години) закључио минимум 5
(пет) уговора за вршење услуге стручног
надзора над радовима реконструкције,
адаптације или санације објеката
високоградње јавне намене, који према
Правилнику о класификацији објеката
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) чине
зграде за основно образовање и зграде
у којима се обавља предшколско
образовање (јаслице, вртићи), од којих
минимум 1 (један) уговор који се односи
на зграду за основно образовање треба
да
буде
минималне
вредности
изведених радова од 200.000.000,00
динара без ПДВ-а. Уговори могу да буду
у току.
2) је у 2019. години закључио минимум
3 (три) уговора за вршење услуге
стручног
надзора
над
радовима

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1) Извештај о бонитету (образац БОНЈН) Агенције за привредне регистре
или биланси успеха и стања;
2) Изјава понуђача о броју дана
неликвидности
израђена
на
сопственом меморандуму, потписана
од стране овлашћеног лица, са
назначењем
интернет
странице
Народне банке Србије на којој се може
проверити
статус
понуђача
и
приложеном електронском потврдом
са интернет странице;

Доказ: фотокопија уговора о услугама
стручног надзора; попуњен Образац
бр. 7 - Списак извршених услуга, који
је потписан од стране овлашћеног
представника
понуђача;
попуњен
Образац бр. 8 - Потврда наручиоца
која је потписана од стране наручиоца
услуге.
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реконструкције, адаптације или санације
објеката високоградње јавне намене од
чега минимум 1 (један) уговор треба да
буде минималне вредности изведених
радова од 400.000.000,00 динара без
ПДВ-а. Уговори могу да буду у току.

-Да понуђач поседује међународно Доказ:
фотокопије
важећих
признате сертификате за квалитет:
међународно признатих сертификата.
- ISO 9001:2015 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,
- ISO 14001:2015 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,
- OHSAS 18001:2007 или одговарајуће за послове стручног надзора,
- ISO 22301:2012 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,
- ISO 27001:2013 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,
- ISO 37001:2016 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,
- ISO 50001:2011 или одговарајуће - за
послове стручног надзора,

-Да понуђач поседује полису осигурања Доказ: фотокопија полисе осигурања
од професионалне одговорности у важећа на дан јавног отварања
складу са чл. 129а Закона о планирању понуда.
и изградњи у висини предвиђеној чл. 6.
Правилника о условима осигурања од
професионалне одговорности.
3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
-сматра се да понуђач испуњава овај
услов уколико располаже најмање:
- 1 (једним) дипломираним инжењером
архитектуре који располаже са важећом
лиценцом 300;
- 1 (једним) дипломираним грађевинским
инжењером који располаже са важећом
лиценцом 310;
- 1 (једним) дипломираним инжењером
машинства који располаже са важећом
лиценцом 330;
- 1 (једним) дипломираним инжењером
електротехнике који располаже са
важећом лиценцом 350;

доказ:
-фотокопија
лиценце
Б2
зa
пројектовање стабилних система за
дојаву пожара;
НАПОМЕНА: Једна особа може бити
носилац и више лиценци; понуђач је у
обавези да за цео период вршења
предметне
услуге
обезбеди
ангажовање стручних кадрова који
располажу наведеним лиценцама; у
случају подношења заједничке понуде
Образац број 9 попуњава онај
понуђач
који
испуњава
услов
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- 1 (једним) дипломираним инжењером
електротехнике који располаже са
важећом лиценцом 353;
- 1 (једним) одговорним инжењером
енергетске ефикасности који располаже
са важећом лиценцом 381;
- 1 (једним) лицем које поседује лиценцу
Б2 за пројектовање стабилних система
за дојаву пожара;

кадровског капацитета.
доказ:
а) за лица у радном односу код
понуђача треба поднети фотокопије
образаца М Пријава – Потврда о
поднетој пријави, промени, одјави на
обавезно социјално
осигурање;
фотокопије уговора о раду запослених
и фотокопију лиценце;
б) за ангажовано лице које није у
радном односу
код
понуђача,
фотокопију одговарајућег уговора на
основу
којег
је
ангажован
и
фотокопију лиценце;
в) Изјава о кадровском капацитету
(Образац број 9)
НАПОМЕНА: Уколико је ангажовано
лице, које није у радном односу код
понуђача, већ осигурано, не подноси
се М пријава – Потврда о поднетој
пријави, промени, одјави на обавезно
осигурање. У овом случају треба да се
поднесе фотокопија одговарајућег
уговора на основу којег
је лице
ангажовано.
Уговор на основу којег је лице
ангажовано мора да буде закључен
у складу са одредбама Закона о раду.
У случају да је лице ангажовано по
основу уговора о делу, Наручилац ће
као доказ прихватити искључиво
уговор који је закључен
ради
обављања послова који су ван
делатности послодавца;

4.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
-сматра се да понуђач испуњава овај
услов уколико располаже:
- најмање 1 (једним) путничким
возилом;
- најмање 1 (једним) лаптоп
рачунаром
- најмање 2 (два) рачунара;
- штампачем А3 и А4;

доказ: за доказивање да понуђач
располаже путничким возилом, треба
доставити фотокопију важеће
саобраћајне дозволе и полисе
осигурања или фотокопију уговора о
закупу или уговора о лизингу возила;
за доказивање да понуђач располаже
рачунарима и штампачем А3 и А4
достављају се рачуни о куповини,
уговор о купопродаји или уговор о
закупу;
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно
члану 78. ЗЈН.
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора
да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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.
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 проверида ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року
од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид
тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се
том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог
доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
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
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Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене,
потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише,
овери и достави.
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе
на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или
од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу
бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног
лица члана групе понуђача.
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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Модел уговора о јавној набавци (Образац 5).
6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6)
7) Референц листа – списак извршених услуга (Образац 7)
8) Потврда референце (Образац 8)
9) Образац 9
10) Изјава (Образац 10)
11) Изјава (Образац 11)
12) Изјава (Образац 12)
13) Записник о извршеном обиласку локације (Образац 13)
14) Изјава (Образац 14)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Стручни
надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне
школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиновo, ЈН број 404-11/2020-III
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице
овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ у поступку јавне набавке мале вредности: Стручни
надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне
школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиновo, број 404-11/2020-III

Укупна цена без ПДВ

Износ ПДВ

Укупна цена са ПДВ
Рок важења понуде
(минимум 30 дана)
Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Даваоца услуга у року
недужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених ситуација, односно
у року недужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.
Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова
Извођача радова, у току чијег извођења је Давалац услуга извршио стручни надзор.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуга. Рачун мора да садржи број и датум
предметног Уговора.
Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што добије захтевана средства
финансијског обезбеђења.

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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(ОБРАЗАЦ 2)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12,
14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као
заступник Понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________
___________________________________
Адреса:
______________________,
_________________,ПИБ: ____________________
Овлашћенолице:_______________________________________________,Број
рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,Особа
контакт:____________________________________________________
Имејл:______________________________________________,

из
МБ:

за

У поступку јавне набавкемале вредности - Стручни надзор над извођењем радова
на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“
у насељу Купиновo, број 404-11/2020-III, је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П.

_________________

________________________

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву .
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности: Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у
насељу Купиновo, број 404-11/2020-III, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
VII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УГОВОР О ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ У НАСЕЉУ КУПИНОВО
Закључен у Пећинцима,_________________ године, између

1. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА, ул. Слободана Бајића 5
Пећинци, МБ: 08070628, ПИБ: 100399239, ( у даљемтексту:Наручилац )коју
заступа начелник Општинске управе Драгана Крстић и
2. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО
_____________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
кога заступа _______________________________(у даљем тексту: Давалац услуге)
(Име, презиме и функција)
3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
____________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: Давалац услуге
услуге)
(Име, презиме и функција)
Давалац услуге је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. ____________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични
број, ПИБ)
кога заступа ______________________________________________
(Име, презиме и функција)
4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)
ГРУПА ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________
од _____________ 2020. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог
Уговора
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1. ____________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача
потписати уговор, кога заступа _______________________ (у даљем тексту:
Давалац услуге)
(Име, презиме и функција)
2. ____________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе, кога заступа ______________________ (члан групе понуђача).
( Име, презиме и функција)
3.
____________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе, кога заступа ______________________ (члан групе понуђача).
( Име, презиме и функција)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу
Купиновo, а све према понуди број: ______________ од _____________ године, која је
саставни део Уговора.
Уговорне стране су сагласне да је Давалац услуга до дана потписивања
овог уговора упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као
што су локација објекта, приступ објекту, могућност извођења радова, посебни услови,
пројектна документација и пројектни задатак.
Члан 2.
Укупна вредност уговора износи__________________динара без ПДВ-а односно
________________ динара са ПДВ-оми обухвата пружање услуга Стручни надзор над
извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан
Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиновo, са урачунатим свим потребним активностима за
извршење наведених услуга. Накнадно обрачунате трошкове од стране Даваоца услуга,
Наручилац неће узети у обзир.
Уколико су време до увођења у посао или прекид вршења услуге дужи од
шест месеци без кривице Даваоца услуга, Давалац услуга има право да захтева корекцију
уговоренецене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично
објављеним подацима Републичког завода за статистику.У том случају, цена се може
мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 40411/2020-III

26/51

Члан 3.
Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Даваоца услуга у року не
дужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених ситуација, односно у
року не дужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.
Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова
Извођача радова, у току чијег извођења је Давалац услуга извршио стручни надзор.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуга број:___________________ код
банке_______________________________.Рачун мора да садржи број и датум предметног
Уговора.
Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 4.
Место вршења услуга из члана 1. овог уговора је општина Пећинци –
насеље Купиново.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 5.
Планирани рок за извођење радова не може бити дужи од 210 (од двеста
десет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 6.
Услуга стручног надзора врши се од почетка грађења објекта до његовог
завршетка и примопредаје изведених радова. Давалац услуга је дужан да за све време
трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, а на позив Наручиоца, врши
услугу стручног надзора.
НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и
оверу неспорног дела окончане ситуације у року од 10 (десет) дана од дана пријема
комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига,
грађевински дневник и атестна документација).
Давалац услуга је дужан да са Извођачем радова потпише документ о
примопредаји документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са
документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуација рачунаће се од
дана потписивања овог документа.
Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који
је одређен Уговором о извођењу радова, Давалац услуга – Надзорни орган је дужан да,
без одлагања, о томе обавести Наручиоца.
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КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 8.
Давалац услуга је дужан да предметне услуге врши ангажујући лица која
поседују одговарајуће лиценце, у свему према Закону о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ), Правилником о садржини и начину
вођења стручног надзора ( „Службени гласник РС”, број 22/2015 и 24/2017)и другим
важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са
предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје
струке.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
Члан 9.
Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге вршења
стручног надзора и записнички констатује да ли су услуге које су предмет Уговора
извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим
прописима, правилима струке и овим уговором.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 10.
Наручилац се обавезује да Даваоцу услуга достави сву потребну
документацију за вршење услуга стручног надзора, уз Уговор са Извођачем радова, ради
благовремене припреме и почетка радова на објекту.
Члан 11.

-

-

Давалац услуга се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:
Започне са пружањем услуге вршења стручног надзора, са даном увођења
Извођача радова у посао и достави решење о именовању лица за вршење
стручног надзора над радовима, а све у складу са одредбама Закона о планирању
и изградњи(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон )
Контролише да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу,
односно према главном пројекту;
редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли
се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и
другим прописима, стандардима и техничким нормативима;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

контролише и проверава квалитет изведених радова који се према природи и
технологији изградње објеката не могу проверити у каснијим фазама изградње
објекта („скривени радови”, као што су радови на извођењу темеља, арматуре,
оплате, изолације и др.);
контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја и опреме који
се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да су исти
снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом
се доказује њихов квалитет;
контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и
главним пројектом на основу кога се врши грађење и благовремено предузима
мере у случају одступања од главног пројекта;
благовремено уочава промене услова градње и предузима потребне мере у
случају да ти услови утичу на даље извођење радова (промене врсте тла или
других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту су
седних објеката, инсталација, уређаја и опреме;
путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком
документацијом, понудом и потписаним уговором;
своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима из члана 1.овог
уговора редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава
извођача радова у писаној форми и на други начин, у ком случају је дужан да
Наручиоцу обезбеди писани доказ о томе;
разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и
одобрава га;
уради детаљну фото документацију пре почетка радова и достави је Наручиоцу уз
прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору у 4
примерка;
подноси Наручиоцу извештај о стању радова на сваких 15 дана, као и списак
предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којим се врши
надзор;
уз сваку привремену (и окончану) ситуацију прилаже уз рачун и извештај о
извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може
сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са
фотодокументацијом у колору у 4 примерка);
упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објеката у складу са
Уговором;
на позив Наручиоца, о свом трошку, врши услуге стручног надзора у гарантном
року за изведене радове;
врши услуге стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за
изведене радове са роком одазива од 5 дана од дана пријема писаног захтева
наручиоца;
одазове на хитан позив наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и
опреми, у року од 24 сата од момента пријема позива наручиоца;
поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини и
начину вођења стручног надзора.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
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Давалац услуга се обавезује да приликом закључења Уговора достави бланко
сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко
сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана оргиналним
потписом (не факсимилом) од стране лица овлашћеног за заступање.Уз меницу
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо,
на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне
уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за
регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница
регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављен
копија ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од
дана коначног извршења посла.
У случају да давалац услуга не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза
или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће
активирати средство финансијског обезбеђења.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 13.
Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну
тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних
грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и
изградњи и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора.
Члан 15.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 16.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 17.
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Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају
када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана
пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а
примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка од којих 2 (два)
примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Давалац услуга.
За НАРУЧИОЦА

За ДАВАОЦА УСЛУГА
М.П.

Драгана Крстић,
Начелник Општинске Управе

Напомена:Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде
са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку услуга – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији
и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу
Купиновo, ЈН бр. 404-11/2020-III
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : _______________________________
Особа за контакт: ______________________________________________________

Опис радова

Процењена
вредност
радова без
ПДВ

% од
процењене
вредности
радова

Цена услуге
надзора без ПДВ

Цена услуге
надзора са ПДВ

1

2

3

4

5

Реконструкција и
доградња објекта
основне школе „Душан
Вукасовић Диоген“ у
насељу Купиново

192.915.531,00

Словима: ___________________________________________________ без ПДВ-а;
Словима: ___________________________________________________ са ПДВ-ом.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати % од процењене вредности радова;
 у колону 4. уписати цену услуге надзора безПДВ-а;
 у колону 5. цену услуге надзора са ПДВ-ом.
Цена стручног надзора мора бити изражена у процентима у односу на укупну процењену
вредност планираних радова.
Датум:

Потпис понуђача
М.П.

_____________________

__________________

Напомена: 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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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
овлашћеног судског тумача.
Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на
енглеском језику.
Поступак се води на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Општина Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци,
Слободана Бајића 5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Стручни надзор
над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе
„Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиновo, ЈН бр. 404-11/2020-III - НЕ
ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 05.03.2020. до 09,00 часовa.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
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5) Модел уговора (Образац 5).
6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6)
7) Референц листа – списак извршених услуга (Образац 7)
8) Потврда референце (Образац 8)
9) Образац 9
10) Изјава (Образац 10)
11) Изјава (Образац 11)
12) Изјава (Образац 12)
13) Записник о извршеном обиласку локације (Образац 13)
14) Изјава (Образац 14)
15) Меницу за озбиљност понуде.
16) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (само у случају заједничке понуде)
17) Доказе из главе IV ове конкурсне документације
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован упартије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Пећинци –
Општинска управа , 22410 Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у
насељу Купиновo, ЈН бр. 404-11/2020-III - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавкууслуга – Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у
насељу Купиновo, ЈН бр. 404-11/2020-III- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Стручни надзор над извођењем радова на
реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у
насељу Купиновo,ЈН бр. 404-11/2020-III- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Стручни надзор над извођењем
радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић –
Диоген“ у насељу Купиновo,ЈН бр. 404-11/2020-III- 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.
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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 (Образац 1 у поглављу VI), 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
(Образац 1 у поглављу 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 понуденаводи 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 IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (упоглављу VI).
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 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)и2) ЗЈН
и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (упоглављу VI).
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.
Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Даваоца услуга у року
недужем од 45 дана од дана од пријема испостављених привремених ситуација, односно
у року недужем од 45 дана од дана пријема испостављене окончане ситуације.
Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених
радоваИзвођача радова, у току чијег извођења је Давалац услуга извршио стручни
надзор.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоцауслуга.Рачун мора да садржи број и датум
предметног Уговора.
9.2 Захтеви у погледу важења понуде.
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да УЗ ПОНУДУ достави бланко сопствену меницу као гаранцију за
oзбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана оргиналним потписом (не факсимилом) од стране лица овлашћеног за
заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за регистрацију менице, овереног од стране
пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз
меницу мора бити достављен копија ОП обрасца и копија картона депонованих потписа,
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо
остаје на снази.Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења менице је до истека понуђене опције понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци не поднесе средство обезбеђења за
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
11.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла
Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора достави
бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена
меница треба да буде оверена печатом и потписана оргиналним потписом (не
факсимилом) од стране лица овлашћеног за заступање.Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла
и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а
као и фотокопија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као
доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити
достављен копија ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на
снази.Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора
се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.
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Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од
дана коначног извршења посла.
У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико
ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати
средство финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор,
уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског
обезбеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке
оподнетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail nabavke@pecinci.orgтражити 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, 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, ЈН бр. 404-11/2020-III”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у радно време наручиоца, односно
радним данима од понедељка до петка у периоду од 7,30 до 15,30 часова;
- писмена достављена Наручиоцу путем електронске поште након истека радног
времена из претходне алинеје, сматраће се достављеним првог наредног радног дана;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање;
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на email nabavke@pecinci.orgили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Oпштина Пећинци – Општинска управа; јавна набавка: 404-11/2020-III;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од
8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149.
Зaконa.
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У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре истекa
рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5)
Зaконa.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8
(осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у
исом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише
уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не
поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa сносити све
законом предвиђене последице.
Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или га у
остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa
првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због
методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa,
Наручилац ће поново из вршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa.

19. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу оквирног споразума из члана 107. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних
шест месеци.
20. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о
чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.
21. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.
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23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове
јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о
облигационим односима
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и
одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци
извршити измену уговора, закључењем анекса истог.
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(ОБРАЗАЦ 7)
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА – СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
За поступак јавне набавке услуга- Стручни надзор над извођењем радова
Реконструкције и доградње основне школе „Душан Вукасовић-Диоген“ у насељу
Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III,
Понуђач ______________________________________________
понуђача)

Редн
и бр.

Наручилац
предметних услуга

Предмет
услуга

Број уговора и
датум
закључења

(навести

назив

Вредност
изведених
радова без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Напомена: У случају потребе Образац копирати.
Место: ________________

Потпис овлашћеног лица

Датум: ________________
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(ОБРАЗАЦ 8)
ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
За поступак јавне набавке услуга – Стручни надзор над извођењем радова на
Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан Вукасовић-Диоген“ у насељу Купинову,
ЈН бр. 404-11/2020-III.
Назив Наручиоца: _____________________________________________
Адреса Наручиоца: ____________________________________________
Матични број Наручиоца: ______________________________________
Контакт особа Наручиоца: _____________________________________
Телефон Наручиоца: __________________________________________
Овим потврђујемо да је:
(уписати назив понуђача, седиште и адресу седишта понуђача)
закључио уговор број______________________ (навести број уговора код Наручиоца) од
____________________ године, за услуге:

(назив извршених услуга)
Вредност изведених радова референтног објекта износи ______________динара без ПДВа.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке, и у друге сврхе се не може
користити.
Датум издавања: ________________
Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака - за сваку референцу
(пројекат) посебно. Прихватиће се и потврда која није на овом обрасцу уколико у
потпуности садржи све елементе.
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(ОБРАЗАЦ 9)

Редни
број:

Понуђач
________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавнe набавке услуге – Стручни надзор над извођењем радова
на Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан Вукасовић-Диоген“ у
насељу Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III, изјављује да су следећа лица одговорна за
извршење уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

Име и презиме извршиоца:

Број лиценце:

Напомена: Уколико у току стручног надзора дође до потребе за променом
кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет
пружања услуга надзора, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој
предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или
бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту
конкурсне документације. У случају потребе, Образац копирати.
Датум:

Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 10)
Понуђач
_________________________________________(навести
назив
понуђача) у поступку јавнe набавке услуге – Стручни надзор над извођењем
радова на Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан ВукасовићДиоген“ у насељу Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III, даје

ИЗЈАВУ

да ће сваког дана извршити обилазак градилишта на којем се изводе радови над
којим врши стручни надзор, и уредно потписивати записник о сваком извршеном
обиласку градилишта који саставља овлашћени представник Инвеститора.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 11)
Понуђач ________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавнe набавке услуге – Стручни надзор над извођењем
радова на Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан ВукасовићДиоген“ у насељу Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III, даје

ИЗЈАВУ

да ће недељно најмање 2 (два) пута учествовати на састанцима са Инвеститором,
Извођачем радова и Финансијером који се одржавају ради разматрања текућих
питања везаних за реализацију предметних радова.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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(ОБРАЗАЦ 12)

Понуђач ________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавнe набавке услуге – Стручни надзор над извођењем
радова на Реконстуркцији и доградњи основне школе „Душан ВукасовићДиоген“ у насељу Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III, даје

ИЗЈАВУ

да ће после сваке недеље сачинити периодични извештај о извођењу радова са
фотодокументацијом заједно и да ће исти доставити Наручиоцу.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 40411/2020-III

49/51

(ОБРАЗАЦ 13)

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
За поступак јавне набавке услуга - Стручни надзор над извођењем радова на
Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан Вукасовић-Диоген“ у насељу
Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III.
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште и адреса понуђача: _____________________________________
Матични број: ________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________

ПОНУЂАЧ___________________________________________________________________
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид “на лицу
места” у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и
подношење понуде за јавну набавку услуга - Стручни надзор над извођењем радова на
Реконструкцији и доградњи основне школе „Душан Вукасовић-Диоген“ у насељу
Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III.

У_________________________
Дана: _____________________

Наручилац

Понуђач

_______________________________
______________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена: Овај Образац – Записник, треба бити уредно попуњен и потписан од стране
представника понуђача и Наручиоца.
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(ОБРАЗАЦ 14)

Понуђач ________________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавнe набавке услуге – Стручни надзор над извођењем
радова Реконструкције и доградње основне школе „Душан ВукасовићДиоген“ у насељу Купинову, ЈН бр. 404-11/2020-III, даје
ИЗЈАВУ

којом потврђује да је, по извршеном обиласку локацијe Наручиоца, у могућности
да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу предметне
јавне набавке

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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