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НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 404-54/2018-III од 11.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број :404-54/2018-III од 11.10.2018.припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА,
ЈН бр. 404-54/2018-III
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.
Техничка документација и планови

3

II

III

4-6

6

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

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

14-21

VII

Модел уговора

22-26

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

27-38

IV

7-12
13

Укупан број страна: 38
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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
Анђелија Алексић, службеник за јавне набавке
Е-mail: opstauprava@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. 404-54/2018-III су добра – добра у области саобраћаја НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА
Шифре из ОРН:
 СВ13 – на соларну енергију
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 ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Радови и материјал за изградњу соларних аутобуских стајалишта на територији општине
Пећинци на локацијама:
1. Аутобуско стајалиште Пећинци - Улица Слободана Бајића у Пећинцима
2. Аутобуско стајалиште Шимановци – Улица Трг Светог Николаја у Шимановцима

Редни
Назив производа
број
1.
Демонтажни радови
Демонтажа
постојећег
аутобуског
стајалишта.
Одвоз на место које одреди инвеститор
на удаљености до 10 км
2.
Земљани радови:
-Ископ 4 темеља за постављање новог
аутобуског
стајалишта
димензије
200x200x300
3.
Бетонско – Армирачки радови
- Израда бетнских темеља димензија
400 x 400 x 600 са анкерима за
причвршћивање конструкције новог
аутобуског стајалишта са израдом
бетонских темеља и анкера за
повезивање.
- Расецање бетонских и асвалтних
површина и враћање у првобитно стање
4.
Соларно аутобуско стајалиште (САС)
Испорука, монтажа и пуштање у рад
типског соларног аутобуског стајалишта
које се састоји од:
-Носеће конструкције израђене од
поцинкованог челика, обојеног у РАЛ
антарцит боји по жељи инвеститора и
наадстрешнице.Конструкција
има
предвиђене носаче за ЛЕД расвету,
ознаку стајалишта и витрине за приказ
информација.
Конструкција је димензија 420 x275x175
-Клупе са наслоном дужине

Јед. мере

Количина

компл

2

компл

2

компл

2

компл

2
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-Систем
фотонапонских
панела
електричне снаге 1080 W
- Регулатор пуњења
-Инвертор
-акумулаторске батерије
Систем видео надзора
- ГСМ комуникација
- ЛЕД светиљке са сензором покрета
- Прикључница за пуњаче мобилних
телефона
- Wi-Fi систем
- Систем за аутоматски позив при
вандалском понашању
- Систем за за позив у помпћ (тастер).
Поред наведених основних елемената
могућа је уградња и следећег:
-Систем за бројање саобраћаја, као и
други системи по потреби.
Призвођач САС треба да послује у
складу са системом менаџмента
квалитетом ИСО 9001:2008, системом
управљања заштитом животне средине
ИСО 14001:2004, системом менаџмента
здрављем и безбедношћу на раду
ОХСАС
18001:2007
и
система
менаџмента енергијим ИСО 5001:2012.
Соларно аутобуско стајалиште је слично
типу САС ТЕСЛА ТИП 1.

5.

6.

Остали ситан неспецифирани материјал
неопходан при монтажи и повезивању.

компл.

2

Провера
исправности
изведене
инсталације, мерење и испитавање
уземљење, непрекидности проводника
и изолације проводника.

комп.

2

Овим предмером, предвиђа се испорука свог потребног материјала и опреме, уграђивања
према предмеру (појединим позицијама), испитивања и пуштања у рад. Сав употребљени
материјал мора бити првокласног квалитета. Сви радови морају бити изведени од стране
стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за
ову врсту радова.
У цену се урачунава сав наведени материјал у позицијама и сав ситан материјал, који
прати дотичну позицију, транспорт, као и цену извођења. Цена укључује испитивање и
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пуштање у исправан рад свих елемената инсталације наведених у позицијама.Извођач је
дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају,техничким
условима, предмеру и предрачуну и цртежима, да пре почетка радова добро проучи
добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су
предвиђени предмером и предрачуном, а евентуално нису напоменути у техничком опису
или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим
прописима за извођења инсталација за ову врсту објекта.
Сва уграђена опрема мора да буде произведена према СРПС или признатим
међународним стандардима произвођача.
Радове може да изводи овлашћени извођач радова, при чему сви запослени морају бити
обучени за безбедан и здрав рад, односно морају се придржавати мера и безбедности
здеавља на раду.

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
///
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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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична
дела
против
привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. 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 СУДАна 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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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 каочлан
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.

3.

4.

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);

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.

Да има важећу дозволу за обављање Није примењиво у предметној јавној
одговарајуће
делатности
издату набавци.
одстране надлежног органа(чл. 75.
ст. 1. тач. 5) ЗЈН);
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5.

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. ЗЈН).

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

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.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-Да је понуђач у претходне две године
(2016. и 2017. година) испоручио и
поставио бар 2 комада паметног
мобилијара који се напаја соларном
енергијом;
-Да
поседује
Сертификат
о
испуњености заваривачко техничких
захтева квалитета према ISO En
3834/2 стандарду;
-Да
има
успостављен
систем
управљања
квалитетом
ISO9001,
Заштитом животне средине, ISO 14001
и систем управљања Здрављем и
безбедношћу на раду OHSAS 18001.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
-Списак
(рефернтна
листа,
на
меморандуму Понуђача, попуњена,
потписана и оверена печатом) да је у
протекле две године (2016. и 2017.
година) испоручио и поставио бар 2
комада паметног мобилијара који се
напаја соларном енергијом и потврда
Наручилаца које су потписане и
оверене
печатом
од
стране
овлашћеног лица које прате списак
или копије уговора.
-копија Сертификата о испуњености
заваривачко
техничких
захтева
квалитета према ISO En 3834/2
стандарду.
-копије
Сертификата
да
има
успостављен
систем
управљања
квалитетом
ISO9001,
Заштитом
животне средине, ISO 14001 и систем
управљања Здрављем и безбедношћу
на раду OHSAS 18001.

2.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним техничким -За опрему у власништву доставити
капацитетом и то:
пописну листу основних средстава на
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-

Најмање 1 (један) апарат за
електролучно заваривање;
најмање 1 апарат за аутогено
заваривање;
најмање 1 апарат за ТИГ
поступак;
најмање 1 камион путар.

дан 31.12.2107. године или уколико
понуђач опремом не располаже по
основу власништва онда треба да
достави важећи уговор о закупу
опреме са пописном листом основних
средстава
закуподавца
на
дан
31.12.2017.
године.
За
опрему
прибављену након 31.12.2017. године
понуђач може да достави копију
плаћене фактуре.
-за возило се доставља саобраћајна
дозвола и испис читача саобраћајне
дозволе, са копијом важећих полиса
осигурања;
-за возило које није у власништву
доставља
се уговор о зајму или
закупу са доказом о власништву
закуподаваца-зајмодавца и копијом
саобраћајне
дозволе
на
име
зајмодавца са исписом из читача
сабраћајне дозволе или уговор о
лизингу са исписом из читача
саобраћајне дозволе.

3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним кадровским
капацитетом и то:
- да има у радном односу на
неодређено
или
одређено
време или ангажоване по
основу уговора ван радног
односа
најмање
једног
инжењера
или
технолога
заваривања (IWE и/или IWT);
- да понуђач у радном односу на
неодређено
или
одређено
време има запослено лице
задужено за безбедност и
заштиту на раду са уверењем о
положеном стручном испиту о
практичној оспособљености за
обављање
послова
безбедности и здравља на раду

Као доказ о радном статусу за сва
запослена лица
потребно је
доставити фотокопије уговора о раду
и М образаца (пријава, одјава,
промена на обавезно социјално
осигурање), а за лица ангажована
уговором ван радног односа (уговор о
ПП пословима, уговор о делу и уговор
о допунском раду), потребно је
доставити фотокопије тих уговора.
За лице задужено за безбедност и
заштиту
на
раду
потребно
је
доставити и копију уверења о
положеном
стручном
испиту
о
практичној
оспособљености
за
обављање послова безбедности и
здравља на раду.
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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, понуђачможе,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном иматеријалном
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 судокументи
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
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене,
потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.
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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 образацовери
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
сеодносе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног
лицапонуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана
групемогу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла
илиовлашћеног 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 додоношења 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 краћи рок испоруке добара.
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 и исти рок за
извођење радова. 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 (Образац 5).
6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – НАБАВКА
И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА, ЈН број: 404-54/2018-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:
НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА
Укупна цена без ПДВ
Износ ПДВ
Укупна цена са ПДВ
Рок важења понуде
(минимум 90 дана)
Рок
испоруке
добара,
односно
постављање _________ дана од дана закључења уговора.
предметних добара
(не може бити дужи од 60
календарских дана од
дана закључења уговора
Рок плаћања не може дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна, а након испоруке и
Начин и рок плаћања
уградње добара
Гарантни
рок
за
испоручена добра износи
две године за квалитет
извршених
услуга
и
материјала.
За
квалитет
уграђене
опреме према гаранцији
произвођача.
Место испоруке
Пећинци и Шимановци.

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 набавке мале вредности број: 404-54/2018-III, чији је предмет јавна
набавка добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА, 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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(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 добара - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА, бр.
404-54/2018-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
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА

1. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА,
ул. Слободана Бајића 5
Пећинци, Матични број: 08070628, ПИБ: 100399239, (у даљем тексту: Наручилац )
коју заступа начелник Општинске управе Драгана Крстић (у даљем тексту:
Наручилац)
2. Привредно
друштво
/
носилац
посла
_____________________________________,_______________________,
Ул.
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен
код пословне банке ______________________;
члан групе _____________________________________,_______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
члан групе _____________________________________,_______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
(у
даљем
тексту:
Добављач),
директор___________________________

које

заступа

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
 Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара број 404-54/2018-III од
11.10.2018. године ;
 Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности број 404-54/2018-III, донео
Одлуку о додели уговора број ___________ од _______ 2018. године и изабрао
Добављача као најповољнијег понуђача за набавку и постављање аутобуских
стајалишта.
 Добављач је дужaн дa Уговор који му наручилац достави на потпис, потпише 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 због чега ће сносити све законом
предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка добра – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ
АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА за потребе Општине Пећинци, у свему према
позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца
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дана __________2018. године, а према техничкој спецификацији предмета набавке датој у
Конкурсној документацији, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и
прихваћеној понуди број: ____________* од _____________*.2018. године (у даљем тексту:
Понуда)
Понуда, са јединичним ценама као и техничка спецификација предмета набавке дата у
конкурсној документацији чине саставни део Уговора.
*попуњава понуђач
ВРЕДНОСТ УГОВОРА – ЦЕНА
Члан 2.
Уговорне стране уговарају цену коју је Добављач добра понудио приликом
конкурисања за додељивање овог уговора. Уговорена цена важи до реализације уговора
и не може се мењати.
Укупна цена за набвку и постављње добара из члана 1. овог уговора је
____________________________________________________________________________
(словима______________________________________________________) РСД без ПДВ-а.
Износ ПДВ - а је __________________________________________________________.
Укупна цена са ПДВ је _____________________________________ (словима
________________________________________________________________________)
Плаћање ПДВ-а је обавеза Наручиоца.
Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора.
Уговорене јединичне цене су фиксне за све време важења Уговора, и не могу се
мењати.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од
45 дана по пријему исправног рачуна издатог по испоруци добара, о којој испоруци изабрани
понуђач издаје фактуру о испоруци.
Исплата уговорене цене из члана 2. овог Уговора, за испоручена добра, биће
исплаћена на текући рачун Добављача добара број ________________ код
_____________________ банке.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да аутобуска соларна стајалишта постави на местима
већ постојећих аутобуских стајалишта и то: једно у улици Слободана Бајића у Пећинцим и
једно у улици Трг Светог Николаја у Шимановцима.
Наведена места за постављање стајалишта биће тачно утврђена након
потписивања уговора у договору између Добављача и Наручиоца.
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Стајалиште мора да се напаја искључиво соларном енергијом која ће се
складиштити у батерији, а потом користити за само напајање, „LED“ расветна тела, „USB”
пуњача за мобилне уређаје и “WiFi” рутера.
Добављач је дужан уклонити постојећа аутобуска стајалишта, у договору са
Наручиоцем.
Наручилац се обавезуједа обезбеди све потребне дозволе и сагласности од
Општинске управе за постављање предметних аутобуских стајалишта.
Члан 5.
Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. Овог Угвора испоручити ,
односно испоставити у року од _____________календарских дана ( максимално 60
календарских дана) од дана потписивања Уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да даном примопредаје услуга Наручиоцу преда
меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора
без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
Меницу за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати
уколико Пружалац услуга не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од
дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са његовим
писаним захтевом.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Наручилац и Добављач добара уговарају уговорну казну у износу од 0,5% од
вредности предметног добра за сваки дан кашњења, с тим што максимална висина
умањења по овом основу не може бити већа од 10% од вредности уговора.
Наручилац ће уговорну казну, уколико су испуњени услови за настанак исте,
наплатити умањењем износа рачуна издатог по испоруци добара за износ уговорне казне.
У случају кашњења са испоруком више од 30 дана, од уговореног рока
испоруке добра, Наручилац задржава право на раскид уговора уз наплату пенала из
предходног става овог члана.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, који мора одговарати
прописанм карактеристикама из Техничке спецификације Наручиоца.
Добављач одговара за све скривене мане испоручених добара.
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Гарантни рок за испоручена предметна добра износи 2 године за квалитет
извршених услуга и материјала, а за квалитет уграђене опреме према гаранцији
произвођача.
Члан 9.
Ако испоручена добра нису адекватна, односно не одговарају неком од елемената
садржаном у прихваћеној понуди Добављача одговара по законским одредбама о
одговоности за неиспуњење обавеза.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету
испоручених добара, Добављач је дужан исте отклонити најкасније у року од 24 часа од
часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране
Наручиоца и
Добављача.
Овај Уговор се закључује на одређено време до окончања испоруке уговорених
добара.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 11.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
МЕРОДАВНИ ПРОПИСИ
Члан 12.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе важећег
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
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За Наручиоца
м.п._____________________
Драгана Крстић, начелник

За Добављача
м.п. _____________________
Директор

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
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : _______________________________
Особа за контакт: _____________________________________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Редни
број
1

1.

2.

3.

4.

Назив производа
2

Демонтажни радови
Демонтажа постојећег аутобуског стајалишта.
Одвоз на место које одреди инвеститор на
удаљености до 10 км
Земљани радови:
-Ископ 4 темеља за постављање новог
аутобуског стајалишта димензије 200x200x300
Бетонско – Армирачки радови
- Израда бетнских темеља димензија 400 x 400 x
600 са анкерима за причвршћивање
конструкције новог аутобуског стајалишта са
израдом бетонских темеља и анкера за
повезивање.
- Расецање бетонских и асвалтних површина и
враћање у првобитно стање
Соларно аутобуско стајалиште (САС)
Испорука, монтажа и пуштање у рад типског
соларног аутобуског стајалишта које се састоји
од:
-Носеће конструкције израђене од
поцинкованог челика, обојеног у РАЛ антарцит

Количина

Цена по јединици
мере без ПДВ-a

Укупан износ без
ПДВ-a

3

4

5

6

компл

2

компл

2

компл

2

компл

2

Јед. мере
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боји по жељи инвеститора и
наадстрешнице.Конструкција има предвиђене
носаче за ЛЕД расвету, ознаку стајалишта и
витрине за приказ информација.
Конструкција је димензија 420 x275x175
-Клупе са наслоном дужине
-Систем фотонапонских панела електричне
снаге 1080 W
- Регулатор пуњења
-Инвертор
-акумулаторске батерије
Систем видео надзора
- ГСМ комуникација
- ЛЕД светиљке са сензором покрета
- Прикључница за пуњаче мобилних телефона
- Wi-Fi систем
- Систем за аутоматски позив при вандалском
понашању
- Систем за за позив у помпћ (тастер).
Поред наведених основних елемената могућа је
уградња и следећег:
-Систем за бројање саобраћаја, као и други
системи по потреби.
Призвођач САС треба да послује у складу са
системом менаџмента квалитетом ИСО
9001:2008, системом управљања заштитом
животне средине ИСО 14001:2004, системом
менаџмента здрављем и безбедношћу на раду
ОХСАС 18001:2007 и система менаџмента
енергијим ИСО 5001:2012.
Соларно аутобуско стајалиште је слично типу
САС ТЕСЛА ТИП 1.
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5.

6.

Остали ситан неспецифирани материјал
неопходан при монтажи и повезивању.

компл.

2

Провера исправности изведене инсталације,
мерење и испитавање уземљење,
непрекидности проводника и изолације
проводника.

комп.

2

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ: ______________________________
ПДВ: _____________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ.

_____________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати цену без ПДВ за сваку позицију;
 у колону 6. уписати производ колона 4. и 5. за сваку позицију.
ДАТУМ

________

М.П.

ПОНУЂАЧ

___________

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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III 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 добара – НАБАВКА И
ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА ,ЈН бр.404-/2018-III- НЕ
ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАКАЗАНЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА”.Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.10.2018. године
до 10,00 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);
5) Модел уговора (Образац 5);
6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6)
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7) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке ( само у случају заједничке
понуде)
8) Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова 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 добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ
СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА,ЈН бр. 404-/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАКАЗАНЕ
СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ
СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА,ЈН бр. 404-/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАКАЗАНЕ
СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА”или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ
СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА,ЈН бр. 404-/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАКАЗАНЕ
СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ
АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА,ЈН бр. 404-/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ
ЗАКАЗАНЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА”.
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.
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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 ) 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.
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.
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.
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
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9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за испоручена добра (потврђене од стране наручиоца и
понуђача).
Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року који
понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 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.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке ће бити дефинисан у обрасцу понуде од стране Понуђача и од истог нема
одступања .
Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.
9.4.Захтев у погледу места испоруке
Пећинци и Шимановци, а по налогу и у договору са наручиоцем.
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.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гаранрном рок
Приликом примопредаје добара, изабрани добављачће као средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року доатвавити бланко, солу меницу
са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје приликом
примопредаје радова, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
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(«Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице,
основом издавања), овереног од своје пословне банке).
Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац,
мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број
ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у
динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – 5 дана дужи од дана истека гарантног
рока.
Начин подношења: приликом примопредаје добара.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ.
Рок трајања: 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде- групе
понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више
гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити
мања од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

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 opstauprava@pecinci.org 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, одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-54/2018-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.
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;
- 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
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН.
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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 opstauprava@pecinci.org или 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) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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.

36/ 38

* 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; Општина Пећинци – Општинска управа; јавна набавка: 404-54/2018-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.
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац 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 урокуод 8
(осaм) дaнa оддaнa протекaрокaзaподношење Зaхтевaзaзaштитупрaвa 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.
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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 уговорсa
првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због
методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa,
Наручилац ће поново извршити 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 уговора 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.
22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
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.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
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