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о покретању поступка јавне набавке број: 404-1-2/2019 од 18.02.2019.године и
Решења о именовању комисије за јавну набавку број: 404-1-2/2019 од
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Управа градске општине Сопот
Адреса: Космајски трг 5,11450 Сопот
ПИБ:102001004
Матични број: 17319116
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке
радова закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем на годину
дана, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
На основу оквирног споразума Наручилац ће појединачне набавке реализовати
сукцесивно издавањем наруџбенице, динамиком коју сам одреди.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: 404-1-2/2019 су радови на уређењу трга у Сопоту у
улици Космајски трг.
4. Циљ поступка
Набавка се спроводи како би се реализовао План рада одељења за изградњу
за 2019. годину у делу који се односи на реализацију задатка извођења радова
на објектима од општег интереса за грађане.
5. Ознака и назив из општег речника набавки: 45000000 –грађевински радови.
6. Контакт
Особе за контакт: Слађана Стојановић, тел: 011/8251-211 лок.108 и Александар
Трипковић тел: 011/8251-211 лок.116.
Е - mail адреса и број факса: sladjana.stojanovic@sopot.org.rs и
imovinskopravnasluzba@sopot.org.rs; факс 011/8251-136.
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II ВРСТА РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА
РАДОВА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
Предмет поступка јавне набавке су радови на уређењу трга у улици
Космајски трг у Сопоту.
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке
радова, ради закључења оквирног споразума на годину дана са једним
понуђачем. На основу оквирног споразума Наручилац ће појединачне набавке
реализовати сукцесивно издавањем наруџбенице, динамиком коју сам одреди.
Радови ће се изводити сукцесивно према потребама Наручиоца и према
динамици коју он одреди за сваки појединачни посао. Рокове извођења и
завршетка радова одређиваће Наручилац у зависности од обима и сложености
посла сваком појединачном наруџбеницом.
У вредност радова морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има
у предметној јавној набавци укључујући сав главни и помоћни рад свих
потребних операција било које позиције, сав рад на транспорту и цену
материјала.
Код свих радова условљава се коришћење стручне радне снаге и
употреба квалитетних материјала, који морају одговарати важећим
стандардима. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се
извести у свему према датим описима.
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног,
везног материјала и слично заједно са трошковима набавке, ценом транспорта,
утоваром, истоваром, складиштењем.
Радови морају бити изведени правилно по техничким прописима и
стандардима са квалитетним материјалом и квалитетном стручном радном
снагом.
Јединичне цене за све позиције наведене у обрасцу структуре цене су
продајне цене Извођача и обухватају:
• све потребне припреме и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у
целини завршен посао и
• све потребне издатке за извршење самих радова и то за рад, алат, скеле,
режију, трошкове монтаже, транспорт, издатке за друштвене доприносе
као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена.
Извођач је дужан да објекте са непосредном околином преда очишћене
од отпадака материјала са чистим тереном, да у току рада и све до
примопредаје изведених радова, одржава ред и чистоћу на месту извођења
радова. Сви ови радови треба да су урачунати у цене одговарајућих позиција и
неће се посебно плаћати.
Уколико Извођач без сагласности Наручиоца приликом извођења радова
одступи од предвиђених димензија, све последице у вези са овим падају на
терет Извођача.
Извођач је дужан да током извођења радова примењује мере
безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу
на раду, да спречи стварање и ширење прашине, сложи и очисти материјал,
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који ће се користити, на одређену депонију унутар локације објекта а сав шут и
непотребне отпатке на градску депонију удаљености до 5 км.
Извођач на месту извођења радова предузима све мере заштите и
обезбеђења од евентуалних штета по запослене, трећа лица и имовину. У
супротном Извођач преузима одговорност за последице због необезбеђености
и необележености места извођења радова, а евентуалне штете отклониће о
свом трошку.
Извођач је обавезан да угради материјал у складу са важећим техничким
прописима и стандардима, а на основу захтева из техничке спецификације. За
уграђени материјал Извођач је дужан да на захтев преда Наручиоцу атесте,
извештаје о испитивању или декларације о квалитету материјала.
Материјал који не одговара техничким прописима и стандардима, не сме
се уграђивати, а Извођач је дужан да их уклони са места извођења радова без
икакве накнаде. Извођач је дужан да све мере у предмеру контролише на лицу
места.
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал износи
минимално 24 (двадесетчетири) месеца од дана предаје окончане ситуације за
све радове по Оквирном споразуму.
У гарантном року, Извођач мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, у
року од максимално 2 (два) календарска дана од писаног позива Наручиоца
отпочети отклањање евентуално уочених недостатака на изведеним радовима
и да у најкраћем року отклони уочене недостатке и неправилности.
Радови у предметној јавној набавци ће се изводити по следећим
позицијама радова а по оквирном предмеру и предрачуну и опису радова:
Редни
број

I
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

II
II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јединица Оквирна
мере
количина

РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
Рушење старих потпорних АБ зидова,са припадајућим
темељима са утоваром и одвозом шута на депонију
Рушење постојећих бетонских степеништа са утоваром и
одвозом на депонију
Рушење АБ плоче д=10цм са утоваром и одвозом шута
на депонију
Уклањање дрвећа

3

м

45,52

паушално

1

2

м

180

ком

3

паушално

1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Геодетско снимање терена ("0"стање,обележавање
темеља објеката,оплате,изведено стање
Површинско скидање за објекат.Уређење трга фонтане и
базенске технике-делом ископа у слојевима од 20-30
цм.Транспорт на градилишну депонију.
Широки ископ за фонтану и потпорне зидове базенске
технике-делом
ископа
треће
категорије,природне
влажности.Правилно одсецање страна,ниво дна са
тачношцу цца 5 цм.Транспорт на градилишну депонију.
Планирање нивелисање терена дна ископа. Ниво са
тачношћу цца 3 цм. (просечни откоп 0,05 м3/м2).
Планирање по падини испод објекта. Транспорт на
градилишну депонију се не обавља.
Ископ тракастих темеља за фонтану дубине од 0,80 до
1,00м са одбацивањем.
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II.6

II.7

II.8
II.9
II.10

II.11
II.12

II.13

III
III.1

III.2

Ископ тракастих темеља за потпорне зидове у делу
степенишне раме дубине од 0,80 ширина 50цм са
одбацивањем.
Широки ископ земље за техничку просторију испод
травњака дубина 3,00м. У количину обрачунати и ископ
за тракасте темеље просторије.
Израда тампон слоја тракастих темеља шљунком у
слоју од 10-15 цм са тачношцу цца 3цм.
Израда доњег носећег слоја од песка д=0,30м ради
повећања висинске коте тла
Израда подлоге од дробљеног камена следеће
гранулације 0-63мм д=20цм и 0-31,5мм д=10цм испод
платоа око фонтане,степеништа и рампи. Подлогу
урадити
због веће стишљивости због монтаже
гранитних плоча. Дробљени камен
се збија
при
оптималној влажности вибрационим средствима за
збијање до модула стишљивости од Мс=30МПа.
Пре
бетонирања
извршити
лабораторијско
испитивање модула стишљивости
Набијање земље (затрпавање ископа) око готових
фундамената и укопаних елемената. Материјал из
ископа, слојеви до 20 цм, набијање на ниво природне
стисљивости околног терена стисљивости на ниво од
95% по стандардном испиту -Проктор-а. Нивелација са
тачношцу
3цм.
Услови
коришћења
затеченог
материјала. Не користи се хумизирани материјал одн.
материјал са већим учешћем органских примеса у
саставу (нпр: материјал из површинског слоја или
хумус). Поступак набијања са квасењем слојева не сме
се примењивати ако је материјал лесног састава. Ако се
користи грађевински шут или камени материјал
обавезно је просејавање или уситњење на гранулацију
погодну за насипање и набијање.
Превоз преосталог ископаног материјала (после
насипања и затрпавања). Утовар, превоз на депонију до
5 км даљине, истовар и разастирање по површини
депоније. Обрачун по м3, у растреситом стању Кт=1,25према ГН.200 за трећу категорију.

80

3

55

2

13,25

3

185

м

3

162,5

паушално

1

м
м

м

3

40

3

50

2

35

2

65

3

7,58

3

22,94

м

м
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Малтерисање и глетовање зидова, припрема подлоге,
прскање подлоге ретким цементним малтером 1:3,
малтерисање у два слоја сејаним цементним малтером
1:3 и глетовање до црног сјаја.
Израда и обрада пода базена цементном кошуљицом.
Цементни малтер 1:3 од сејаног шљунка финална
обрада: глетовање до црног сјаја. Постићи пројектоване
нивелације и нагибе.

IV

БЕТОНСКИ РАДОВИ

IV.1

Бетонирање тракастих темељних стопа фонтане од
армираног бетона МБ 30 комплет са израдом оплате где
је то потребно у свема према статичком прорачуну и
техничком опису.
Бетонирање тракастих темељних стопа потпорних
зидова од армираног бетона МБ 30 комплет са израдом
оплате где је потребно у свему према статистичком
прорачуну и техничком опису.

IV.2

3

м
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IV.3

IV.4
IV.5

IV.6

IV.7

IV.8

V

Бетонирање подне плоче фонтане и техничке етаже
армираним бетоном МБ 30, водонепропусни марке В6,оплата по обиму.Обавезна је уградња свих везних
елемената и анкерних елемената.
Бетонирање трга око фонтане за поставку штокованог
гранита армираним бетоном МБ30 д=0,15м .
Бетонирање зидова фонтане армираним бетоном МБ
30,
водонепропусност
марке
В-6,
оплата
двострана.Обавезна је уградња свих везних анкерних
елемената.
Бетонирање потпорних зидова армираним бетоном МБ
30,оплата двострана.Обавезна је уградња свих везних и
анкерних елемената.
Бетонирање степеништа и израда косих рампи
армираним бетоном МБ 30,оплата двострана.Обавезна
је уградња свих везних и анкерних елемената.
Бетонирање армирано бетонске плоче подземне
техничке просторије,бетонирање надзидака носача
поклопаца силаза у просторије,бетонирање зидова
техничке
просторије
армираним
бетоном
МБ30,водонепропусни
марке
В-6,оплата
по
обиму.Обавезна је уградња свих везних и анкерних
елемената.
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АРМИРАЧКИ РАДОВИ

V.1

Набавка, истезање, сечење и савијање арматуре у
свему према статистичком прорачуну, главну и подеону
арматуру везивати паљеном жицом д=1,4мм.

VI

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

VI.1

3

м

Набавка, хидроизолација фонтане систем премаз
ПЕНЕТРАТ, хидроизолациони површински пенетрат и
премаз на готов бетон. Тип пенетрата "Mapeielastic"
пенетрат нанети у два премеза са утапањем мрежице,по
ћошковима
поставити
траку
"Mapeiband",обраду
продора и спојева урадити "Mapeiproof" а затим нанети
"adesilex PG1", У цену улази: припрема подлогекомплетно чишћење спојница, штемовање шлицева у
бетону и сл. Третирају се следеће бетонске површине:
код фонтане: под, унутрашње површине зидова код
црпне станице под, зидови и плафон.

VII

БРАВАРСКИ РАДОВИ

VII.1

Израда и уградња пењалица за црпну станицу Иноx
кутије 30x40 мм, иноx анкерисање дужина 2,0м и
уградња шахтовских поклопаца. Светле димензије
отвора око 70/70 цм, није неопходна отпорност за
саобраћај. Иноx поклопац са рамом и уграђеним
плочицама исто као обрада платоа. Дихтунг против
продирања воде.

VIII

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

VIII.1

Набавка, и уградња завршног слоја унутрашњости
базена фонтане стакленим мозаиком, Mix color од 5
боја, величина коцкице 20/20мм типа "Nice art model
element" на мрежици 32,7/32,7 цм или слично, дебљина
мозаика 4мм,поставља се на равну подлогу претходно
припремљену за постављање мозаика на белом лепку
са фугом 2мм. Мозаик фуговати одговарајућом фуг
масом,све по избору инвеститора.
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ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА
ФОНТАНУ
ВОДНА ИГРА ЦЕНТАР 1
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 110
Потисни цевоводи д 50
Сложена млазница х=3м в=8м/с,q=7м3/х Q=80м3/х
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ЦЕНТАР 2
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 110
Сложена млазница х=3м в=8м/с,q=7м3/х Q=80м3/х
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ГЕЈЗИРИ
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 63
Млазница гејзир
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ОБОДНИ МЛАЗЕВИ
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 110
Потисни цевовод д 40
Млазница обод
3
Пумпа 34м /х-8м 2,2КW
ФИЛТЕР ГРУПА 1
3
Пумпа 15м /х-8м
3
Филтер 15м /х
Вишенаменски вентил 6/4"
Кварцни песак 1-2мм
ФИЛТЕР ГРУПА 2
Кварцни песак 0,4-0,8мм
ПВЦ цеви и везни материјал
Скимер д 63-100
Подне дизне д 63-100
ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА
Хемијска средства за старт
Додатак за дозир пумпе 4 пумпе уместо дозатора
ПУЊЕЊЕ И ДОПУНА
Сет аутоматске допуне вентили,фитинг 1"/24В
Изливни елементи у фонтани подни Д32/500
ОДВОД ИЗ ФОНТАНЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
Одводна решетка Д63/100
Муљна пумпа 500w
ВЕНТИЛАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Вентилатор Д110
Вентилационе капе Д110/200
КОМАНДНА ЕЛЕКТРООПРЕМА
Командни електроорман
Контролер нивоа воде WL 22
Исправљач ЛЕД расвете
Исправљач ЛЕД расвете ргб
Исправљач ЛЕД расвете

Страна 8 од 60

ком
1
м
1
м
1
м
ком
ком

1
14
16
16
1
1

ком
1
м
1
м
ком
ком

1
12
16
1
1

ком
1
м
1
м
ком
ком

1
12
70
6
1

ком
1
м
1
м
ком
ком

1
12
40
6
1

ком
ком
ком
кг

1
1
1
50

кг.
ком
ком
ком

100
1
2
4

ком
ком

1
4

ком
ком

1
1

ком
ком

1
1

ком
ком

1
2

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
3
2
2

Конкурсна документација за јавну набавку радова на
уређењу трга у Сопоту, број јавне набавке 404-1-2/2019

IX. XII
IX. XII.1
IX. XII.2
IX. XII.3
IX. XII.4
IX. XIII
IX. XIII.1
IX. XIII.2
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X
X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

X.8

X.9

X.10

X.11

ЕЛЕКТРООПРЕМА У ФОНТАНИ
Подводни рефлектори ЛЕД 3W БЕЛИ
Подводни рефлектори ЛЕД 3W РГБ
Кабловске уводнице
Сонде у водоказном стаклу
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Кабловски развод у ЦС и фонтани
Уземљење
Атести електроинсталација
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КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Набавка, и уградња завршног слоја зидова фонтане од
гранитних плоча Африка ред-полирано. Шестоугаони
нижи део укупне висине д=50цм укључујући и завршну
плочу д=8цм и вишљи округли део фонтане на висини
125цм укључујући завршну плочу висине д=8цм.
Спољно облагање гранитним плочама д=3цм. У цену
обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња завршне плоче-окапнице од гранита
Африка ред полирана (ивичне обраде по детаљу и
техничком цртежу инвеститора д=8цм ширине б=46цм)
који се налази на шестоугаоном делу фонтане.У цену
обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња завршне плоче од гранита Африка
ред полирана са радијусом окапницом (ивичне обраде
по жељи инвеститора д=8цм ширине б=30цм) који се
налази на надвисном делу фонтане.У цену обрачунати и
везивна средства.
Набавка и уградња завршног слоја потпорног зида од
гранитне плоче Marievo krin полирани д=3цм, спољно
облагање.У цену обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња завршног слоја од гранитне
плоче,степеништа и косих рампи. Гранитна плоча Росо
порино-паљени,четкани д=3цм. У цену обрачунати и
везивна средства.
Поплочавање трга око фонтане од гранитне плоче
Росо-порино паљени,четкани д=3цм.У цену обрачунати
и везивна средства.
Израда бордуре на тргу око фонтане од гранитне плоче
д=3цм,бордура димензија 160цмx160цм на свакој
страници шестоугаоника. Бордуру урадити од гранита
Африка ред-паљено,четкано.У цену обрачунати и
везивна средства.
Постављање завршне камене поклопне плоче Mariovo
krin полирани д=5цм на потпорним зидовима, по детаљу
и жељи инвестотора, спољно облагање. У цену
обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња гранитних плоча газишта
степеништа д=3цм,цела степеништа д=2цм. Гранитне
плоче Росо-порино паљено-четкано.У цену обрачунати и
везивна средства
Постављање гранитних ивичњака од гранита Африка
ред полирано на тргу и иза клупа,димензија 10x8x6цм
дужина 40цм
Постављање гранитних ивичњака од гранита Mariovo
krin полирано на тргу улична страна, димензија
10x16x12цм дужина 40цм
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Напомена:
Обавезно доставити узорке према датом нацрту у
оквиру техничке документације и планова. Доставити
узорке ( сваки посебно назначити): 1. поклопна плоча
Мариово крин, 2. Африка-ред полирана окапница
(ивичне обраде по детаљу), 3. гранитни ивичњак
Африка-ред полирано, 4. гранитни ивичњак Мариово крин полирано, 5. гранитна плоча газишта од Росопорино газишта паљено-четкано целополирано, 6.
гранитна плоча` Росо-порино паљено четкано, 7.
Африка-ред полирано модел поплочавања пода, 8.
Росо-порино паљено четкано модел поплочавања
пода.
Уз узорке доставити и важећи документ којим се
доказују следеће техничке карактеристике камена:
Roso-porino
чврстоћа на притисак у сувом стању 198 Мпа
чврстоћа на савијање 8 Мпа
3
2
отпорност на хабање стргањем 6,3цм /50цм
порозност 0,8%
упијање воде 0,35%
постојаност на дејство мраза
постојаност на повишене температуре
Afrikа-red
чврстоћа на притисак у сувом стању 196 Мпа
чврстоћа на савијање 12,6 Мпа
3
2
отпорност на хабање стргањем 5,5цм /50цм
порозност 0,8%
упијање воде 0,35%
постојаност на дејство мраза
постојаност на повишене температуре
Mariovo krin
чврстоћа на притисак у сувом стању 195 Мпа
чврстоћа на притисак 15 Мпа
3
2
отпорност на хабање стргањем 8,4цм /50цм
порозност 0,7%
упијање воде 0,19%
постојаност на дејство мраза
постојаност на повишене температуре

XI
XI.1
XI.2
XI.3

XI.4

XI.5

РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ И УРЕЂЕЊУ
СА МОБИЛИЈАРОМ
Набавка четинара, Taxus baccata pyramidalis
Жбуње
Набавка и уградња ливеног декоративног стуба са три
конзолне светиљке. Постоље стуба не сме бити мање
од ф 320мм а висина стуба мања 3,00м. Стуб и фењери
морају бити комплетно урађени у барокном стилу са
доста детаља и украса.Обрачун по комаду уграђеног
стуба.Стуб се монтира на бетонски темељ са уграђеним
анкерима по спецификацији призвођача што се посебно
обрачунава. Све по избору наручиоца.
Набавка и уградња парковске клупе направљене од
ливеног метала у барокном стилу. Дужина клупе је 1,89м
висина седишта мин. 40цм ширина клупе 70цм. Седиште
и наслон урадити од храстовог дрвета излакирано 3 пута
лаком. Све по избору наручиоца.
Набавка и уградња канти за отпатке од ливеног
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материјала са кошем за отпатке ф 32цм а висина канте
1,1м. Корпа се причвршћује за бетонски темељ
анкерима по произвођачкој спецификацији.

XII

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

XII.1

Испрука и монтаза ЛЕД светиљке за спољно
осветљење. Светиљка је од ливеног алуминијума са
капом од поликарбоната, IP 66 (и за светиљку и за
простор где је контролни уређај) и IK 10,230 волти,снаге
веће д 50 вати и флукса већег од 7000 лумена.
Компллет са редуциром за монтажу светиљки.
Светиљка је такве конструкције да је редуковано
бљештање и обтрузивна светлост.(сл.типу ANIMA)
Испорука,
монтажа
и
повезивање
типске
уградне,прикључне плоче за стуб до 6м,са топљивим
патроном PA 6 A,са прикљуццима L1,2,3,N
Испорука и монтажа уградне подне светиљке у плато
око фонтане IP66.IK 10,са извором светла LED 5W,24v
Испорука и монтажа уградне зидне светиљке у
парапетни зид IP 66,IK 10,са извором светла LED
5W,24v
Испорука и монтажа пројекторске светиљке IP 66.IK 10,
са извором светла LED 10W,24W
Испорука и полагање у већ припремљен ров кабла типа
PPOO 5x6 mm2
Испорука и полагање у већ припремљени ров кабла
типа EPN 50 3x2,5mm2,који је увучен у ПВЦ црево 40/30
750N
Испорука и полагање челичне поцинковане траке 25x4 у
кабловском рову
Израда одцепа траке 25x4 уз коришћење украсног
комада. Повезивање траке на анкер плочу стуба
расвете.
Трасирање и ручни ископ рова 0,8x0,6 м земљишту III-IV
категорије машински и ручно.Формирање постељице
кабла од два слоја ситнозрнасте земље или песка
гранулације 0-4мм, дебљина слоја од по 10цм,
постављање ПВЦ штитника 10 цм изнад кабла и ПВЦ
траке за упозорење на 40цм изнад кабла,тампонирањем
рова у слојевима од по
15цм са набијањем
вибросредствима у три слоја са по два пролаза са
одвозом вишка материјала на депонију.
Испорука материјала и израда темеља димензија
0,5x0,5x0,5м од бетона МБ 15 са испоруком и
постављањем кавеза од 4 анкера са двостуком матицом
за челични стуб 4м. Комплет са ископом у земљишту III
категорије са постављањем две ПВЦ цеви ф 100 за
кабл.
Испорука, постављање и повезивање надградног
разводног разводног ормана
RO SPOS. Орман је
степена заштите IP 66 са типским кљуцем,од ПВЦ
материјала. У орману је смештена следећа опрема:
1. главни прекидач 100А
2. изборни прекидач G10-51,1-0-2
3. аутоматски осигурачи 10A/6kA, б класе
4. аутоматски осигурачи 3x40/6kA,ц класе
5. RCD склопка 25/0,003A,монофазна
6. RCD склопка 63/0,003A,трофазна

XII.2

XII.3
XII.4
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7. инсталациони конектор 25A,230V,2NO
8. јављач сумрака 230V,50Hz са једним преклопним
релејним излазом (2300W,cos fi=1), подесивим
прагом искључења/укључења,сличан типу IC
2000 са фото ћелијом,каталошки број 16368 Multi
9,MerlinGerin
9. напајање за ЛЕД расвету 230/24V,150W
10. клеме, уводници и неспецифирани материјал
XII.13
XII.14

XII.15

Пуштање у рад и ситан неспецифирани материјал.
Мерење
отпорности
TN-C-S
система
заштите
аутоматским искључењем напајања, мерено на
најкритичнијем месту.
Провера непрекидности ПЕ проводника,мерено на свим
стубовима.

ком
ком

6
1

ком
паушално

4
1

паушално

1

паушално

1

ком
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће
обавезне и додатне услове ради учешћа у поступку јавне набавке:
Ред.
број

3.1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл. 75. ст. 1. Закона)

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
3.1.1 регистар;
Доказ за
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
правно лице:
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за
предузетнике и
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
физичка лица:
из одговарајућег регистра;
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
3.1.2 дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда и/или вишег 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;
Доказ за
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не
правно лице:
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 понуђач (правно
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и
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кривично дело примања или давања мита.
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
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
Доказ за
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
предузетнике и
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
физичка лица:
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
3.1.3
територији;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
Доказ за правно лице,
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
предузетнике и
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
физичка лица:
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације;
Ред.
3.2 - ДОДАТНИ УСЛОВ (чл. 76. ст. 2. Закона)
број
Финанансијски капацитет
1. Понуђач мора да докаже да је у претходне три године остварио минималан укупан
приход од 70.000.000,00 динара
2. Да у последње три године до дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим
рачунима ( није био у блокади)
3. Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације
4. За ПРАВНО ЛИЦЕ - да је остварио минимални скоринг ББ ( веома добар бонитет) у
3.2.1
важећем Scoring-u област 41 – изградња зграда и сектор Ф – грађевинарство.
За ПРЕДУЗЕТНИКА – да у важећем бонитету БОН ЈН ,који обухвата 2017.годину ,код
показатеља за 2017.годину – у трећем делу ``Сажети биланс успеха`` под редним
бројем 32 Т. ``Нето губитак`` има вредност „0“. -у петом делу-``Показатељи за оцену
бонитета`` под редним бројем 4-2.2. ``Степен укупне задужености индивидуални``
буде мањи од 0,2. - у редном броју 7-4.2. ``коефицијент обрта потраживања од купаца
индивидуални`` буде већи од 12 . -у редном броју 8-4.3. ``коефицијент обрта према
добављачима индивидуални`` буде већи од 12
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Доказ за правно лице,
предузетнике и
физичка лица:

1.Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН)
који издаје Агенција за привредне регистре, са сажетим
приказом биланса стања и успеха за претходне 3 године
(2017,2016, 2015.) Изузетно: Привредни субјект који, у складу
са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља
биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа
на чијој територији је регистровао обављање делатности за
претходне три године (2017,2016, 2015.) или издат од стране
Агенције за привредне регистре. Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља копију Решења о паушалном
опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном
промету паушално опорезивих обвезника за претходне три
обрачунске године (2017,2016, 2015.)
2.Потврду о броју дана неликвидности издату од стране
Народне банке Србије – Одсек принудне наплате, за период
од претходне три године пре дана објављивања позива за
подношење понуда.
3. Потврда Агенција за привредне регистре да над понуђачем
није покренут поступак стечаја или ликвидације а која је
издата после датума објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
4. За ПРАВНО ЛИЦЕ - Фотокопија важећег Scoring-а који
издаје Агенција за привредне регистре који обухвата и
податке из финансијског извештаја за 2017 годину.
За ПРЕДУЗЕТНИКА - фотокопија важећег БОН ЈН који
обухвата 2017. годину.

Пословни капацитет
3.2.2 1. Понуђач мора да докаже да је у претходне три године до објављивања позива за
подношење понуда извео грађевинске радове у минималној вредности од
15.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и радове на изради фонтана у минималној
вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Понуђач мора поседовати ISO стандард 9001, ISO стандард 14001 и OHSAS
стандард 18001.
3. Понуђач уз понуду мора доставити узорке камена који се уграђује као и важећи
документ којим се доказују техничке карактеристике истог наведене у техничкој
спецификацији у делу X. Каменорезачки радови – напомена, као и узорак стакленог
мозаика.
1.Образац потврде о изведеним радовима референтног
инвеститора/наручиоца која је саставни део конкурсне
документације, копије уговора којим се потврђује вредност и
врста радова и копија прве и последње стране окончане
ситуације. У потврди о изведеним радовима у опису радова,
Доказ за правно лице, нагласити посебно да ли се потврда односи на грађевинске
предузетнике и
радове или на радове на изради фонтане.
физичка лица:
2.Фотокопије сертификата издатих од стране сертификационе
куће о важности и трајању истих, уз потврду или извештај да
је сертификат важећи.
3. Следеће узорке доставити по нацрту из техничке
документације и планова: 1. поклопна плоча Мариово крин, 2.
Африка-ред полирана окапница (ивичне обраде по детаљу),
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3. гранитни ивичњак Африка-ред полирано, 4. гранитни
ивичњак Мариово - крин полирано, 5. гранитна плоча газишта
од Росо-порино газишта паљено-четкано целополирано, 6.
гранитна плоча Росо-порино паљено четкано, 7. Африка-ред
полирано модел поплочавања пода, 8. Росо-порино паљено
четкано модел поплочавања пода и 9. Узорак стакленог
мозаика.
Фотокопија важећег документа из кога се могу утврдити
техничке карактеристике камена наведене у техничкој
спецификацији. Уколико у документу који се доставља није
наведен рок важења потребно је доставити и потврду
издаваоца документа о важењу истог. Документ је потребно
доставити са укупним бројем страна које исти садржи, у
супротном понуда ће бити одбијена у складу са чланом 106.
Закона о јавним набавкама.
3.2.3 Кадровски капацитет
1.Понуђач мора да има најмање једног инжењера са лиценцом 410 и најмање 10
(десет) запослених/радно ангажованих грађевинских радника на неодређено време,
одређено време или по неком другом основу запослена у складу са Законом о раду.
1.Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално
осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или
М3А) или други доказ о ангажовању и начину ангажовања за
лица запослена по другом основу за раднике који су наведени
у Изјави о довољном кадровском капацитету за месец који
Доказ за правно лице,
претходи месецу објављивања Позива за подношење понуда.
предузетнике и
Фотокопија тражене лиценце и потврда Инжењерске коморе
физичка лица:
Србије о плаћању чланарине са важношћу на дан
објављивања позива за подношење понуда да је наведени
носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске
коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца
није одузета.
Ред.
број
3.3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН)
Понуђач је у обавези да наведе да је приликом састављања понуде поштовао обавезе
3.3.1 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 понуда.
Доказ за правно лице,
предузетнике и
физичка лица:

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

3.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона. Додатне услове мора да испуни подизвођач за део набавке који
му је поверен да изврши.
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3.5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
3.6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за
сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона. Додатни услов доказује се за подизвођача за део набавке који
му је поверен да изврши.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су уписани у
регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде, доказују
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Образац изјаве о доказима који су јавно доступни саставни је део
конкурсне документације и потребно је да је Понуђач попуни, потпише и овери.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити
преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
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наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума,
односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Обилазак објеката на којима се изводе радови и увид у техничку
документацију на писани захтев заинтересованог лица, наручилац ће
омогућити оним лицима која доставе захтев за обилазак и увид у техничку
документацију путем електронске поште sladjana.stojanovic@sopot.org.rs и
imovinskopravnasluzba@sopot.org.rs а најкасније десет дана пре истека рока за
подношење понуда.
Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца
преда пуномоћје за обилазак терена и увид у техничку документацију (на
меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено печатом).
Саставни део конкурсне документације је потврда о извршеном обиласку
локације, коју је потребно доставити уз понуду.
Узорке камена је потребно доставити према следећем нацрту:
1. Поклопна плоча Мариово крин, полирано – модел облагања потпорног
зида

2. Африка-ред полирана окапница (ивичне обраде по детаљу)
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3. Гранитни ивичњак Африка-ред, полирано – модел полираног
ивичњака 8х6

4. Гранитни ивичњак Мариово - крин полирано, модел полираног

ивичњака 16х12

5. Гранитна плоча газишта од Росо-порино газиште паљено-четкано

целополирано, модел облагања степеника

6. Гранитна плоча Росо-порино паљено четкано целополирано, модел
облагања рампе
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7. Африка-ред полирано, модел поплочавања пода

8. Росо-порино паљено четкано, модел поплочавања пода
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
5.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума, након што утврди да
је понуда благовремена, да не садржи битне недостатке, да је одговарајућа као
и да је у оквиру процењене вредности, донети применом критеријума
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА УКУПНА ЦЕНА“, односно уколико су испуњени сви
услови наведени у Конкурсној документацији.
Методологија доделе пондера је следећа:
Понуда са најнижом понуђеном УКУПНОМ ценом ( укупна вредност понуде без
ПДВ-а) добија максимални број пондера од 100 пондера. Свака следећа
понуда добија број пондера применом следеће формуле:
најнижа понуђена укупна цена*максималан број пондера/укупна цена из понуде
која се рангира.
5.2. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
Критеријум на основу кога ће Наручилац извршити доделу оквирног
споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова
на уређењу трга у Сопоту, број 404-1-2/2019.
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова на уређењу трга у Сопоту

Укупна цена без ПДВ-а

_______________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_______________________ динара

Гарантни рок за изведене
радове и уграђени материјал

______ месеца (минимално 24 месеца) од
дана испостављања окончане ситуације

Рок важења понуде

______ дана (минимално 60 дана) од дана
отварања понуда

Напомена о пореском
ослобођењу

_______________________________________
_______________________________________

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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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Редни
број
1.
I
I.1.

I.2.
I.3.
I.4.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
2.
РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
Рушење старих потпорних АБ зидова,са
припадајућим темељима са утоваром и
одвозом шута на депонију
Рушење постојећих бетонских степеништа
са утоваром и одвозом на депонију
Рушење АБ плоче д=10цм са утоваром и
одвозом шута на депонију
Уклањање дрвећа

Јединица
мере
3.
3

Оквирна
количина
4.

м

45,52

паушално

1

2

м

180

ком

3

Јединична
цена без ПДВ-а
5.

1. УКУПНО I
II
II.1

II.2

II.3

II.4

II.5
II.6

II.7

II.8

II.9
II.10

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Геодетско
снимање
терена
("0"стање,обележавање
темеља
објеката,оплате,изведено стање
Површинско скидање за објекат.Уређење
трга фонтане и базенске технике-делом
ископа у слојевима од 20-30 цм.Транспорт
на градилишну депонију.
Широки ископ за фонтану и потпорне зидове
базенске технике-делом ископа треће
категорије,природне
влажности.Правилно
одсецање страна,ниво дна са тачношцу цца
5 цм.Транспорт на градилишну депонију.
Планирање нивелисање терена дна ископа.
Ниво са тачношћу цца 3 цм. (просечни откоп
0,05 м3/м2). Планирање по падини испод
објекта. Транспорт на градилишну депонију
се не обавља.
Ископ тракастих темеља за фонтану дубине
од 0,80 до 1,00м са одбацивањем.
Ископ тракастих темеља за потпорне зидове
у делу степенишне раме дубине од 0,80
ширина 50цм са одбацивањем.
Широки ископ земље за техничку просторију
испод травњака дубина 3,00м. У количину
обрачунати и ископ за тракасте темеље
просторије.
Израда тампон слоја тракастих темеља
шљунком у слоју од 10-15 цм са тачношцу
цца 3цм.
Израда доњег носећег слоја од песка
д=0,30м ради повећања висинске коте тла
Израда подлоге од дробљеног камена
следеће гранулације 0-63мм д=20цм и 031,5мм
д=10цм
испод
платоа
око
фонтане,степеништа и рампи. Подлогу
урадити
због веће стишљивости због
монтаже гранитних плоча. Дробљени камен

паушално

1

3

360

3

65

3

40

3

32

3

80

3

55

2

13,25

3

185

3

162,5

м

м

м

м

м

м

м

м

м
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II.11
II.12

II.13

се збија
при оптималној влажности
вибрационим средствима за збијање до
модула стишљивости од Мс=30МПа.
Пре бетонирања извршити лабораторијско
испитивање модула стишљивости
Набијање земље (затрпавање ископа) око
готових фундамената и укопаних елемената.
Материјал из ископа, слојеви до 20 цм,
набијање на ниво природне стисљивости
околног терена стисљивости на ниво од 95%
по
стандардном
испиту
-Проктор-а.
Нивелација са тачношцу 3цм. Услови
коришћења затеченог материјала. Не
користи се хумизирани материјал одн.
материјал са већим учешћем органских
примеса у саставу (нпр: материјал из
површинског слоја или хумус). Поступак
набијања са квасењем слојева не сме се
примењивати ако је материјал лесног
састава. Ако се користи грађевински шут или
камени материјал обавезно је просејавање
или уситњење на гранулацију погодну за
насипање и набијање.
Превоз преосталог ископаног материјала
(после насипања и затрпавања). Утовар,
превоз на депонију до 5 км даљине, истовар
и разастирање по површини депоније.
Обрачун по м3, у растреситом стању
Кт=1,25-према ГН.200 за трећу категорију.

паушално

1

3

40

3

50

м

м

2. УКУПНО II
III
III.1

III.2

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Малтерисање и глетовање зидова, припрема
подлоге, прскање подлоге ретким цементним
малтером 1:3, малтерисање у два слоја сејаним
цементним малтером 1:3 и глетовање до црног
сјаја.
Израда и обрада пода базена цементном
кошуљицом. Цементни малтер 1:3 од сејаног
шљунка финална обрада: глетовање до црног
сјаја. Постићи пројектоване нивелације и нагибе.

2

35

2

65

м

м

3. УКУПНО III
IV
IV.1

IV.2

IV.3

IV.4

БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетонирање
тракастих
темељних стопа
фонтане од армираног бетона МБ 30 комплет са
израдом оплате где је то потребно у свема према
статичком прорачуну и техничком опису.
Бетонирање
тракастих
темељних
стопа
потпорних зидова од армираног бетона МБ 30
комплет са израдом оплате где је потребно у
свему према статистичком прорачуну и техничком
опису.
Бетонирање подне плоче фонтане и техничке
етаже
армираним
бетоном
МБ
30,
водонепропусни
марке
В-6,оплата
по
обиму.Обавезна
је
уградња
свих везних
елемената и анкерних елемената.

Бетонирање трга око фонтане за поставку
штокованог гранита армираним бетоном
МБ30 д=0,15м .

3

7,58

3

22,94

3

15,30

3

51,46

м

м

м
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IV.5

IV.6

IV.7

IV.8

Бетонирање зидова фонтане армираним
бетоном МБ 30, водонепропусност марке В6, оплата двострана.Обавезна је уградња
свих везних анкерних елемената.
Бетонирање потпорних зидова армираним
бетоном МБ 30,оплата двострана.Обавезна
је уградња свих везних и
анкерних
елемената.
Бетонирање степеништа и израда косих
рампи армираним бетоном МБ 30,оплата
двострана.Обавезна је уградња свих везних
и анкерних елемената.
Бетонирање армирано бетонске плоче
подземне техничке просторије,бетонирање
надзидака носача поклопаца силаза у
просторије,бетонирање зидова техничке
просторије
армираним
бетоном
МБ30,водонепропусни марке В-6,оплата по
обиму.Обавезна је уградња свих везних и
анкерних елемената.

3

11,55

3

22,60

3

12,53

3

7,97

м

м

м

м

4. УКУПНО IV
V
V.1

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, истезање, сечење и савијање
арматуре у свему према статистичком
прорачуну, главну и подеону арматуру
везивати паљеном жицом д=1,4мм.

VI
VI.1

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка, хидроизолација фонтане систем
премаз
ПЕНЕТРАТ,
хидроизолациони
површински пенетрат и премаз на готов
бетон. Тип пенетрата "Mapeielastic" пенетрат
нанети у два премеза са утапањем
мрежице,по ћошковима поставити траку
"Mapeiband",обраду продора и спојева
урадити "Mapeiproof" а затим нанети
"adesilex PG1", У цену улази: припрема
подлоге-комплетно
чишћење
спојница,
штемовање шлицева у бетону и сл.
Третирају се следеће бетонске површине:
код фонтане: под, унутрашње површине
зидова код црпне станице под, зидови и
плафон.

кг

7.453

5. УКУПНО V

2

м

100

6. УКУПНО VI
VII
VII.1

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда и уградња пењалица за црпну станицу
Иноx кутије 30x40 мм, иноx анкерисање дужина
2,0м и уградња шахтовских поклопаца. Светле
димензије отвора око 70/70 цм, није неопходна
отпорност за саобраћај. Иноx поклопац са рамом
и уграђеним плочицама исто као обрада платоа.
Дихтунг против продирања воде.

паушално

1

7. УКУПНО VII
VIII
VIII.1

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка, и уградња завршног слоја
унутрашњости базена фонтане стакленим
мозаиком, Mix color од 5 боја, величина
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коцкице 20/20мм типа "Nice art model
element" на мрежици 32,7/32,7 цм или
слично, дебљина мозаика 4мм,поставља се
на равну подлогу претходно припремљену
за постављање мозаика на белом лепку са
фугом 2мм. Мозаик фуговати одговарајућом
фуг масом,све по избору инвеститора.

2

м

95

8. УКУПНО VIII
IX
IX.I
IX.I.1
IX.I.2
IX.I.3
IX.I.4
IX.I.5
IX.I.6
IX.II
IX.II.1
IX.II.2
IX.II.3
IX.II.4
IX.II.5
IX.III
IX.III.1
IX.III.2
IX.III.3
IX.III.4
IX.III.5
IX.IV
IX.IV.1
IX.IV.2
IX.IV.3
IX.IV.4
IX.IV.5
IX.V
IX.V.1
IX.V.2
IX.V.3
IX.V.4
IX.VI
IX.VI.1
IX.VI.2
IX.VI.3
IX.VI.4
IX.VII
IX.VII.1
IX.VII.2
IX.VIII
IX.VIII.1
IX.VIII.2

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА
ФОНТАНУ
ВОДНА ИГРА ЦЕНТАР 1
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 110
Потисни цевоводи д 50
Сложена млазница х=3м в=8м/с,q=7м3/х
Q=80м3/х
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ЦЕНТАР 2
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 110
Сложена млазница х=3м в=8м/с,q=7м3/х
Q=80м3/х
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ГЕЈЗИРИ
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 160
Потисни цевовод д 63
Млазница гејзир
3
Пумпа 80м /х-8м 4КW
ВОДНА ИГРА ОБОДНИ МЛАЗЕВИ
Усисне решетке 300*300 веће прохром
Усисни цевовод д 110
Потисни цевовод д 40
Млазница обод
3
Пумпа 34м /х-8м 2,2КW
ФИЛТЕР ГРУПА 1
3
Пумпа 15м /х-8м
3
Филтер 15м /х
Вишенаменски вентил 6/4"
Кварцни песак 1-2мм
ФИЛТЕР ГРУПА 2
Кварцни песак 0,4-0,8мм
ПВЦ цеви и везни материјал
Скимер д 63-100
Подне дизне д 63-100
ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА
Хемијска средства за старт
Додатак за дозир пумпе 4 пумпе уместо
дозатора
ПУЊЕЊЕ И ДОПУНА
Сет аутоматске допуне вентили,фитинг
1"/24В
Изливни елементи у фонтани подни Д32/500

ком
1
м
1
м
1
м
ком

1
14
16
16
1

ком

1

ком
1
м
1
м
ком

1
12
16
1

ком

1

ком
1
м
1
м
ком
ком

1
12
70
6
1

ком
1
м
1
м
ком
ком

1
12
40
6
1

ком
ком
ком
кг

1
1
1
50

кг.
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ком
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100
1
2
4

ком

1
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1
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IX. IX
IX. IX.1
IX. IX.2
IX. X
IX. X.1
IX. X.2
IX. XI
IX. XI.1
IX. XI.2
IX. XI.3
IX. XI.4
IX. XI.5
IX. XII
IX. XII.1
IX. XII.2
IX. XII.3
IX. XII.4
IX. XIII
IX. XIII.1
IX. XIII.2
IX. XIII.3

ОДВОД ИЗ ФОНТАНЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
Одводна решетка Д63/100
Муљна пумпа 500w
ВЕНТИЛАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Вентилатор Д110
Вентилационе капе Д110/200
КОМАНДНА ЕЛЕКТРООПРЕМА
Командни електроорман
Контролер нивоа воде WL 22
Исправљач ЛЕД расвете
Исправљач ЛЕД расвете ргб
Исправљач ЛЕД расвете
ЕЛЕКТРООПРЕМА У ФОНТАНИ
Подводни рефлектори ЛЕД 3W БЕЛИ
Подводни рефлектори ЛЕД 3W РГБ
Кабловске уводнице
Сонде у водоказном стаклу
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Кабловски развод у ЦС и фонтани
Уземљење
Атести електроинсталација

ком
ком

1
1

ком
ком

1
2

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
3
2
2

ком
ком
ком
ком

24
18
43
1

ком
ком
ком

1
1
1
9. УКУПНО IX

X
X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Набавка, и уградња завршног слоја зидова
фонтане од гранитних плоча Африка редполирано. Шестоугаони нижи део укупне
висине д=50цм укључујући и завршну плочу
д=8цм и вишљи округли део фонтане на
висини 125цм укључујући завршну плочу
висине д=8цм. Спољно облагање гранитним
плочама д=3цм. У цену обрачунати и
везивна средства.
Набавка и уградња завршне плоче-окапнице
од гранита Африка ред полирана (ивичне
обраде по
детаљу и техничком цртежу
инвеститора д=8цм ширине б=46цм) који се
налази на шестоугаоном делу фонтане.У
цену обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња завршне плоче од
гранита Африка ред полирана са радијусом
окапницом (ивичне обраде по
жељи
инвеститора д=8цм ширине б=30цм) који се
налази на надвисном делу фонтане.У цену
обрачунати и везивна средства.
Набавка и
уградња завршног слоја
потпорног зида од гранитне плоче Marievo
krin полирани д=3цм, спољно облагање.У
цену обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња завршног слоја од гранитне
плоче,степеништа и косих рампи. Гранитна плоча
Росо порино-паљени,четкани д=3цм. У цену
обрачунати и везивна средства.

Поплочавање трга око фонтане од гранитне
плоче Росо-порино паљени,четкани д=3цм.У
цену обрачунати и везивна средства.
Израда бордуре на тргу око фонтане од

2

28

1

31,38

1

13,20

2

121,50

2

61,25
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X.8

X.9

X.10

X.11

гранитне плоче д=3цм,бордура димензија
160цмx160цм
на
свакој
страници
шестоугаоника. Бордуру урадити од гранита
Африка
ред-паљено,четкано.У
цену
обрачунати и везивна средства.
Постављање завршне камене поклопне
плоче Mariovo krin полирани д=5цм на
потпорним зидовима, по детаљу и жељи
инвестотора, спољно облагање. У цену
обрачунати и везивна средства.
Набавка и уградња гранитних плоча газишта
степеништа д=3цм,цела степеништа д=2цм.
Гранитне плоче Росо-порино паљеночеткано.У цену обрачунати и везивна
средства
Постављање гранитних ивичњака
од
гранита Африка ред полирано на тргу и иза
клупа,димензија 10x8x6цм дужина 40цм
Постављање гранитних ивичњака
од
гранита Mariovo krin полирано на тргу улична
страна, димензија 10x16x12цм дужина 40цм

2

40

1

115

1

40

1

84

1

36

м

м

м

м

м

10. УКУПНО X
XI
XI.1
XI.2
XI.3

XI.4

XI.5

РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ И УРЕЂЕЊУ
СА МОБИЛИЈАРОМ
Набавка четинара, Taxus baccata pyramidalis
Жбуње
Набавка и уградња ливеног декоративног
стуба са три конзолне светиљке. Постоље
стуба не сме бити мање од ф 320мм а
висина стуба мања 3,00м. Стуб и фењери
морају бити комплетно урађени у барокном
стилу са доста детаља и украса.Обрачун по
комаду уграђеног стуба.Стуб се монтира на
бетонски темељ са уграђеним анкерима по
спецификацији призвођача што се посебно
обрачунава. Све по избору наручиоца.
Набавка и уградња парковске клупе
направљене од ливеног метала у барокном
стилу. Дужина клупе је 1,89м висина
седишта мин. 40цм ширина клупе 70цм.
Седиште и наслон урадити од храстовог
дрвета излакирано 3 пута лаком. Све по
избору наручиоца.
Набавка и уградња канти за отпатке од
ливеног материјала са кошем за отпатке ф
32цм а висина канте 1,1м. Корпа се
причвршћује за бетонски темељ анкерима
по произвођачкој спецификацији.

ком
ком

15
15

ком

12

ком

12

ком

12

11. УКУПНО XI
XII
XII.1

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Испрука и монтаза ЛЕД светиљке за спољно
осветљење. Светиљка је од ливеног
алуминијума са капом од поликарбоната, IP
66 (и за светиљку и за простор где је
контролни уређај) и IK 10,230 волти,снаге
веће д 50 вати и флукса већег од 7000
лумена. Компллет са редуциром за монтажу

ком
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XII.2

XII.3

XII.4

XII.5
XII.6
XII.7

XII.8
XII.9

XII.10

XII.11

XII.12

светиљки. Светиљка је такве конструкције
да је редуковано бљештање и обтрузивна
светлост.(сл.типу ANIMA)
Испорука, монтажа и повезивање типске
уградне,прикључне плоче за стуб до 6м,са
топљивим патроном PA 6 A,са прикљуццима
L1,2,3,N
Испорука и монтажа уградне подне
светиљке у плато око фонтане IP66.IK 10,са
извором светла LED 5W,24v
Испорука и монтажа уградне зидне
светиљке у парапетни зид IP 66,IK 10,са
извором светла LED 5W,24v
Испорука и монтажа пројекторске светиљке
IP 66.IK 10, са извором светла LED 10W,24W
Испорука и полагање у већ припремљен ров
кабла типа PPOO 5x6 mm2
Испорука и полагање у већ припремљени
ров кабла типа EPN 50 3x2,5mm2,који је
увучен у ПВЦ црево 40/30 750N
Испорука и полагање челичне поцинковане
траке 25x4 у кабловском рову
Израда одцепа траке 25x4 уз коришћење
украсног комада. Повезивање траке на
анкер плочу стуба расвете.
Трасирање и ручни ископ рова 0,8x0,6 м
земљишту III-IV категорије машински и
ручно.Формирање постељице кабла од два
слоја ситнозрнасте земље или песка
гранулације 0-4мм, дебљина слоја од по
10цм, постављање ПВЦ штитника 10 цм
изнад кабла и ПВЦ траке за упозорење на
40цм изнад кабла,тампонирањем рова у
слојевима од по
15цм са набијањем
вибросредствима у три слоја са по два
пролаза са одвозом вишка материјала на
депонију.
Испорука материјала и израда темеља
димензија 0,5x0,5x0,5м од бетона МБ 15 са
испоруком и постављањем кавеза од 4
анкера са двостуком матицом за челични
стуб 4м. Комплет са ископом у земљишту III
категорије са постављањем две ПВЦ цеви ф
100 за кабл.
Испорука, постављање и повезивање
надградног разводног разводног ормана RO
SPOS. Орман је степена заштите IP 66 са
типским кљуцем,од ПВЦ материјала. У
орману је смештена следећа опрема:
1. главни прекидач 100А
2. изборни прекидач G10-51,1-0-2
3. аутоматски осигурачи 10A/6kA, б
класе
4. аутоматски осигурачи 3x40/6kA,ц
класе
5. RCD склопка 25/0,003A,монофазна
6. RCD склопка 63/0,003A,трофазна
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XII.13
XII.14

XII.15

7. инсталациони
конектор
25A,230V,2NO
8. јављач сумрака 230V,50Hz са једним
преклопним
релејним
излазом
(2300W,cos fi=1), подесивим прагом
искључења/укључења,сличан
типу
IC 2000 са фото ћелијом,каталошки
број 16368 Multi 9,MerlinGerin
9. напајање
за
ЛЕД
расвету
230/24V,150W
10. клеме, уводници и неспецифирани
материјал
Пуштање у рад и ситан неспецифирани
материјал.
Мерење
отпорности
TN-C-S
система
заштите
аутоматским
искључењем
напајања, мерено на најкритичнијем месту.
Провера
непрекидности
ПЕ
проводника,мерено на свим стубовима.

ком

6

ком

1

ком
паушално

4
1
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1

паушално

1

ком

28
12. УКУПНО XII

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
ПДВ 20%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Напомена:
Образац структуре цене је потребно попунити тако да се у цену сваке позиције урачуна
набавка, транспорт, испорука и уградња свог потребног и пратећег материјала за извршење
конкретне позиције; употреба алата и механизације; заштиту подова и столарије ПВЦ фолијом;
одржавање чистоће градилишта; изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на
градску депонију; као и завршно чишћење градилишта. Такође, потребно је да се у колони 5
упише јединична цена без ПДВ-а помножи са количином из колоне 4 и упише износ у колону 6.
Уписати међузбирове за сваку врсту од девет радова као и укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и
укупну цену са ПДВ-ом на крају табеле.

Датум:

М.П.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона, понуђач ____________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 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.
У случају обуставе поступка јавне набавке 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.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова на уређењу трга у Сопоту, број 404-1-2/19
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, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ.75 СТ.2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Да је Понуђач......................................................................... у поступку јавне
набавке радова на уређењу трга у Сопоту, број 404-1-2/19 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 понуда.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Страна 35 од 60

Конкурсна документација за јавну набавку радова на
уређењу трга у Сопоту, број јавне набавке 404-1-2/2019

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОКАЗИМА КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ
Сходно члану 79. став 5. и 6. Закона, понуђач није дужан да доставља
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је
у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5.__________________________________________________________
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, на основу чл. 81. ЗЈН.
Групу понуђача чине следећи чланови:
1. __________________________________________________
(навести назив првог члана - носиоца посла)
2. __________________________________________________
(навести назив другог удруженог члана )
3. ___________________________________________________
(навести назив трећег удруженог члана )
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:
____________________________________________
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:
____________________________________________
Одговорно лице понуђача
овлашћено за закључење уговора: ________________________________
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења:
____________________________________________
4. Понуђач који ће издати рачун:
__________________________________________
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање:
Број текућег рачуна:
Код банке:
Навести назив понуђача:

_________________________________
_______________________________
_________________________________

6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују
да неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.
Овим, такође, прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду
оцени неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене.
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно
је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача, те да ће, у
име групе понуђача, потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне
документације, а који се односе на понуђача.
Група понуђача
1. Носилац посла (стожер),
__________________________

(м.п.)
(потпис овлашћеног лица)

2. Други члан групе понуђача,
__________________________

(м.п.)
(потпис овлашћеног лица)

3. Трећи члан групе понуђача,
__________________________

(м.п.)
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај Споразум се доставља само у случају подношења
заједничке понуде.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Пословно име понуђача:
_____________________________________________________
Број и датум понуде:____________________________________
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми
буде додељен Оквирни споразум у поступку јавне набавке број 404-1-2/19–
набавка радова на уређењу трга у Сопоту, доставити:
1. Банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року
од десет дана од дана закључења истог, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од дана истека важења Оквирног споразума.
2. Банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року, у тренутку предаје окончане ситуације, односно
завршетка свих радова по Оквирном споразуму, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од
10% од укупне вредности окончане ситуације без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од дана истека гаранције.
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за коначно
извршење обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен
Оквирним споразумом и појединачном Наруџбеницом или уколико промени
иницијално дате услове и прихваћене обавеза у понуди.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да се у периоду трајања гаранције јаве недостаци на изведеним
радовима или уграђеном материјалу а понуђач не отклони недостатке по позиву
Наручиоца и у остављеном року.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
У ___________, дана _____________
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
Назив –
Наручиоца/Инвеститора
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
На основу захтева ___________________________________ (уписати назив Понуђача)
Издаје се
ПОТВРДА
О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
којом потврђујемо да је
_________________________________________________________________________
(назив понуђача)
године ______________ за наше потребе у уговореном року, обиму и квалитету и без
рекламације извео радове:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кратак опис изведених радова)
по Уговору:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(навести број уговора, предмет уговора и датум закључења уговора )
У укупној вредности уговора од ________________________________ РСД без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________ ради учешћа у
јавној набавци број 404-1-2/19 - Извођење радова на уређењу трга у Сопоту и у друге
сврхе се не може користити.
Особа за контакт:

__________________________

Број телефона:

__________________________

Место:

__________________________

Датум:

__________________________
Инвеститор / Наручилац

Потпис и печат
овлашћеног лица
Напомена: Образац потврде се може копирати у потребном броју примерака

Страна 40 од 60

Конкурсна документација за јавну набавку радова на
уређењу трга у Сопоту, број јавне набавке 404-1-2/2019

XV СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ИНВЕСТИТОРА/НАРУЧИЛАЦА
Ред.
бр.

Списак референтних
инвеститора/наручилаца
1

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
У к у п н о:
Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или
копије.
НАПОМЕНА:

У случају већег броја референтних
инвеститора/наручилаца ову табелу
копирати.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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XVI КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред.
бр.

Име и презиме

Стручна спрема (занимање
или квалификација)
и радно место

Запослен или ангажован од
понуђача/учесника групе
(правног лица)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Место и датум

МП

________________

Понуђач
__________________

Напомене:
Уз овај образац се достављају следећи докази: фотокопије пријаве - одјаве на
обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или
М3А) за запослена лица, Уговор о раду или други правни акти уколико су лица на
други начин радно ангажована код понуђача.
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XVII ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Заинтересовани понуђач,_____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести пун назив и адресу фирме, матични број и ПИБ) је по извршеној
најави, коју је наручилац примио дана ___________________.2019. године,
извршио обилазак локација из техничког дела предметне конкурсне
документције дана _____________ године у времену од ____ часова до _____
часова. Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао
____________________________________________________ (име и презиме
представника, заинтересованог лица).
Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно
упознао са условима за извођење предметних радова и сагледао све посебне
захтеве локације из техничке спецификације у јавној набавци радова број 404-12/2019.

У _________________, дана ________.2019.г.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
Наручиоца:

Напомена. Достављање ове потврде је обавезно

Страна 43 од 60

Конкурсна документација за јавну набавку радова на
уређењу трга у Сопоту, број јавне набавке 404-1-2/2019

XVIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум у поступку јавне набавке велике вредности
Радови на уређењу трга у Сопоту
Закључен између:
Наручиоца: Управа градске општине Сопот
са седиштем у Сопоту, улица Космајски трг бр.5
ПИБ:102001004
Матични број: 17319116
Број рачуна: 840-113640-66, Назив банке: Управа за Трезор - Сопот,
Телефон: 011/8251-211, Телефакс:011/8251-193
кога заступа: Начелник управе градске општине Сопот
Снежана Стојановић – Кандић (у даљем тексту: Наручилац) и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... (у даљем тексту:
Извођач)
Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак
јавне набавке радова на уређењу трга у Сопоту , број 404-1-2/2019, са
циљем закључивања Оквирног споразума са једним Извођачем на
период од једне године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број
............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни
споразум између Наручиоца и Извођача;
да је Извођач доставио понуду бр................. од..........................., која чини
саставни део овог Оквирног споразума;
овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање
поједничних наруџбеница;
обавеза настаје издавањем наруџбеница, под условима из закљученог
Оквирног споразума а који се не могу мењати за све време важења
истог;
У случају да је поднета понуда са подизвођачем:
Извођач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и
то....................................................................................................................
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу .......................................................................................
(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.
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Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је
поверио подизвођачу.
У случају да је поднета понуда заједничка понуда:
На основу закљученог Споразума о извршењу јавне набавке за
заједничку понуду, ради учешћа у поступку јавне набавке радова на
уређењу
трга
у
Сопоту,
број:
404-1-2/19
између
................................................................................................
(навести
учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног
споразума)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Споразум о извршењу јавне набавке за заједничку понуду је саставни
део овог Оквирног споразума.
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање
појединачних наруџбеница ради извођења радова на уређењу трга у Сопоту у
улици Космајски трг, у складу са Понудом бр. ....................од
.................................. године, обрасцем структуре цене и техничком
спецификацијом конкурсне документације за јавну набавку број 404-1-2/19 а
који су саставни део овог Оквирног споразума.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Вредност Оквирног споразума за предмет из члана 1. Оквирног споразума
износи ....................................................... динара без ПДВ-а.(попуњава Наручилац)
Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату
вредност, у складу са важећим законским прописима Републике Србије.
Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све зависне трошкове
везане за реализацију предмета Оквирног споразума, укључујући и трошкове
прибављања средстава финансијског обезбеђења.
Јединичине цене из обрасца структуре цене су фиксне (не могу се мењати)
за све време трајања Оквирног споразума.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај Оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на
снагу даном потписивања обе уговорне стране и када Извођач достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
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Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се издавање више
појединачних Наруџбеница, сукцесивно по динамици коју одреди Наручилац.
Оквирни споразум престаје да важи и пре истека периода на који је закључен,
уколико се реализује вредност из члана 2. Оквирног споразума о чему
Наручилац обавештава Извођача.
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4.
Након закључења Оквирног споразума, Наручилац ће појединачне радове
реализовати издавањем и достављањем појединачних наруџбеница Извођачу
лично, поштом или електронском поштом.
Наруџбеница садржи позиције радова из обрасца структуре цене, рок и место
извршења радова, јединичне цене из обрасца структуре цене, датум
издавања наруџбенице и број закљученог Оквирног споразума.
Количине радова у обрасцу структуре цене су оквирне и може доћи до
одступања од истих у току реализације Оквирног споразума.
Извођач у свему прихвата да ће испунити захтеве Наручиоца у погледу рока
завршетка извршења радова наведених у наруџбеници.
Извођач прихвата све обавезе које проистичу из Оквирног споразума и сноси
све последице дефинисане Оквирним споразумом. Наруџбеницом се не могу
мењати битни услови из Оквирног споразума.
У случају да Извођач не реализује предметне радове према условима из
закљученог Оквирног споразума, Наручилац има право на наплату уговорне
казне и банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид
Оквирног споразума.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Обавезе Наручиоца у погледу плаћања одређена је у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015).
Плаћање ће се извршити на рачун Извођача у законском року од 45 дана након
пријема фактуре/привреме ситуације/окончане ситуације која је састављена
на основу документа ( грађевинског дневника, обрачунског листа
грађевинске књиге) којим се потврђује да су радови изведени по издатој
наруџбеници.
Износ ПДВ-а ће се обрачунавати на основу важећих законских прописа.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Извођач се обавезује да у тренутку закључења Оквирног споразума,а
најкасније у року од десет дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу
Банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења Оквирног споразума.
Извођач се обавезује и да у тренутку предаје окончане ситуације, односно
завршетка свих радова по Оквирном споразуму, преда Наручиоцу Банкарску
гаранцију
као средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у
висини од 10% од укупне вредности окончане ситуације без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гаранције.
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за коначно
извршење обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла
мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен Оквирним споразумом и појединачном Наруџбеницом или уколико
промени иницијално дате услове и прихваћене обавеза у понуди.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у случају да се у периоду трајања гаранције јаве недостаци
на изведеним радовима или уграђеном материјалу а понуђач не отклони
недостатке по позиву Наручиоца и у остављеном року.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Члан 7.
Уколико Извођач у року одређеном сваком појединачно издатом наруџбеницом
не изведе радове који су предмет Оквирног споразума, Наручилац стиче право
на наплату уговорне казне у износу од 1% од вредности појединачне
наруџбенице за сваки дан кашњења, а максимално до 5% од вредности
појединачне наруџбенице без ПДВ-а.
Плаћање уговорне казне у складу са претходним ставом доспева у року од 10
(десет) дана од дана пријема рачуна Наручиоца од стране Извођача за
уговорну казну.
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење обавезе из
Оквирног споразума и уговорну казну, под условом да без одлагања, а
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најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Извођачу да
задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло
кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе. Наплатом уговорне
казне Наручилац не губи право на накнаду штете.
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава
уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла наплаћује под условима из члана 7. Оквирног споразума.
КВАЛИТЕТ И ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Извођач је обавезан да радове изведе правилно по техничким прописима и
стандардима са квалитетним материјалом и квалитетном стручном
радном снагом као и да угради материјал у складу са важећим техничким
прописима и стандардима, а на основу захтева техничке спецификације.
Материјал који не одговара техничким прописима и стандардима, не сме се
уграђивати, а Извођач је дужан да их уклони са места извођења радова без
икакве накнаде. Извођач је дужан да све мере у предмеру контролише на лицу
места.
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал износи _____ месеца
(минимално 24 месеца) од дана предаје окончане ситуације за све изведене
радове по Оквирном споразуму.
У гарантном року, Извођач радова мора о свом трошку и по позиву
Наручиоца, у року од максимално 2 (два) календарска дана од писаног позива
Наручиоца отпочети отклањање евентуално уочених недостатака на
изведеним радовима и да у најкраћем року отклони уочене недостатке и
неправилности.
У случају непоступања по претходном ставу Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 9.
Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената
Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила,
измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене
околности на тржишту настале услед више силе.
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне
овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз
овај Оквирни споразум.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више
силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза
дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном
споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.
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Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка
збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти
(забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној
форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и
доставити одговарајуће доказе.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 11.
Извођач је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету
коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или
задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.
Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача и
уколико се стране у Оквирном споразуму сагласе око основа и висине
претрпљене штете, Извођач је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако
што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног
обавештења Извођача уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са
роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
На питања која нису регулисана овим Оквирним споразумом примењиваће се
позитивно правни прописи.
Члан 13.
Измене и допуне овог Оквирног споразума могу се вршити само уз претходни
писани споразум страна у Оквирном споразуму који се као анекс прилаже овом
Оквирном споразуму.
Настали спорови између страна у Оквирном споразуму решаваће се
споразумно, у духу добре пословне сарадње, а уколико то не буде могуће
признају надлежност месно и стварно надлежног суда.
Члан 14.
Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се овај Оквирни споразум може
раскинути једнострано, писаним путем са отказним роком од 30 дана.
Стране у Оквирном споразуму су такође сагласне и да се овај Оквирни
споразум може раскинути споразумно, писаним путем.
Члан 15.
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по
2 (два) задржава свака страна за своје потребе.
Наручилац

Извођач

___________________
_____________________
Напомена:
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће
бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без
оправданих разлога одбије да потпише оквирни споразум, након што му је оквирни
споразум додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
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Модел оквирног споразума је потребно попунити, оверити печатом и потписати од
стране одговорног лица.
Модел оквирног споразума се попуњава траженим подацима на празним цртама.

XIX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
19.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити
састављена на српском језику.
19.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом и потпуном уколико садржи све
ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом.
Све ИЗЈАВЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом,
попуњене, уредно потписане од стране одговорног/овлашћеног лица и оверене
печатом фирме, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом
потребно је доставити уз понуду.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну
садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.
19.3 ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуда се попуњава читко, штампаним словима и неизбрисивим
мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о
јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају
да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и оверава печатом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео
и прихватио све услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из
конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се
оверити печатом и потписом одговорног лица.
19.4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно предавањем наручиоцу у
канцеларији 27. у згради Управе градске општине Сопот, Космајски трг бр.5,
Сопот или путем поште, на адресу: Управа градске општине Сопот, ул.
Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова на уређењу трга у Сопоту, број: 404-1-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, 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,
особу за контакт, број телефона и email за контакт.
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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.
Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава
убацивање или уклањање појединих документа након отварања исте, односно
иста мора бити повезена јемствеником и запечаћена воском.
Понуда се сматра благовременом ако је, без обзира на начин
достављања, примљена од стране наручиоца до 12.04.2019.године до 11.00
часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац
примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде
наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
Наручилац ће разматрати само благовремене, одговарајуће и
прихватљиве понуде.
Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека
рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је
пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење
о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда.
Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење
понуда.
Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из
конкурсне документације биће одбијена.
Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем
недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.
На основу члана 106. ЗЈН-а, наручилац ће одбити понуду ако:
• понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама
19.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити, по истеку рока за подношење понуда,
дана 12.04.2019. године у 11.30 часова, у згради Управе градске општине
Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот у сали 32. Отварање понуда је јавно
и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно
оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању
понуда.
19.6. 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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа
градске општине Сопот, Космајски трг 5. Сопот, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова на уређењу трга у Сопоту, број:
404-1-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на уређењу трга у Сопоту, број:
404-1-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на уређењу трга у Сопоту, број:
404-1-2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на уређењу трга у
Сопоту, број: 404-1-2/19 - 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.
19.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
19.8. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама
19.9. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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. Наручилац је дужан да одбије све
понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним
набавкама.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
19.10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен
и у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
19.11. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (група понуђача)
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) и 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Споразум о извршењу јавне набавке за заједничку понуду саставни је део
конкурсне документације и потребно је исти попунити, потписати и оверити.
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.
19.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на mail sladjana.stojanovic@sopot.org.rs и
imovinskopravnasluzba@sopot.org.rs,
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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за
јавну радова на уређењу трга у Сопоту, број: 404-1-2/19 “.
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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. и чланом 54. став 13. Закона.
19.13. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне
објави на Порталу јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
19.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА
ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
19.15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуда.
19.16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1) поступио супротно забрани из чл. 23.и 25. Закона о јавним набавкама
2) учинио повреду конкуренције
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са
чланом 82. став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке,за период од претходне три
године, пре објављивања позива за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3.
тачка 1) Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који
је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
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19.17. 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.
У случају обуставе поступка јавне набавке 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.
19.18 ЦЕНА
Цена у конкурсној документацији мора бити исказана у динарима, са и
без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену морају бити урачунати сви трошкови понуђача.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена
која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену,
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона
19.19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Рок плаћања је одређен у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012 и 68/2015) и износи максимум 45 дана од дана пријема фактуре, која
је састављен на основу документа којим се потврђује да су радови изведени.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
19.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла прихвата искључиво оригинал банкарску гаранцију, и то:
1. Банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, која се предаје у тренутку закључења Оквирног споразума,
а најкасније у року од десет дана од дана закључења истог, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од дана истека важења Оквирног споразума и
2. Банкарску гаранцију
као средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року,која се предаје у тренутку предаје
окончане ситуације, односно завршетка свих радова по Оквирном споразуму,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
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Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у
висини од 10% од укупне вредности окончане ситуације без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гаранције.
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за коначно
извршење обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла
мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен Оквирним споразумом и појединачном Наруџбеницом или уколико
промени иницијално дате услове и прихваћене обавеза у понуди.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да се у периоду трајања гаранције јаве недостаци на изведеним
радовима или уграђеном материјалу а понуђач не отклони недостатке по
позиву Наручиоца и у остављеном року.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Саставни део Конкурсне документације је Образац - Изјава којом се
понуђачи обавезују да ће, у случају доделе Оквирног споразума, доставити
средство финансијског обезбеђења предвиђено Конкурсном документацијом.
19.21. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све
податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом,
понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена
заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.
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 понуда.
Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а
које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне
податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису
доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима
понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога
потпис лица које је потписало понуду.
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу
мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке
поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост
докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз
обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања
поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга
других понуђача, од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене
сагласности понуђача.
19.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
19.23. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Рокове извођења и завршетка радова одређиваће Наручилац у
зависности од обима и сложености посла сваком појединачном наруџбеницом.
19.24. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Место извођења радова је у Сопоту.
19.25. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
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.
19.26. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.
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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије на произилази из
природе поступка јавне набавке.
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19.27. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА
Одлуку о додели оквирног споразума из члана 108. или Одлуку о
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама,
наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног
отварања понуда и исту ће у року од три дана од дана доношења објавити на
Порталу јавних набавки. Нацрт оквирног споразума дефинише наручилац у
складу са моделом оквирног споразума и прихваћеном понудом. Уколико
понуђач у року од 2 дана након позива наручиоца не приступи закључењу
оквирног споразума, Наручилац може закључити оквирни споразум са првим
следећим најповољнијем понуђачем.
19.28. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Наручилац ће доставити потписан оквирни споразум о јавној набавци
понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од 8 (осам) дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о
јавним набавкама.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама,
уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни
споразум и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
19.29. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом
109. став 1. Закона о јавним набавкама
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом
109. став 2. Закона о јавним набавкама, 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 6 (шест) месеци.
19.30. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на mail sladjana.stojanovic@sopot.org.rs и imovinskopravnasluzba@sopot.org.rs
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће
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се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63. став.2 Закона
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 чл.
149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 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
захтева из чл. 149. став 3. и став 4.Закона, 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 садржи следеће обавезне елементе: 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.
Закона и 7) потпис подносиоца захтева.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне
елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, позив на
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права, сврха уплате ЗЗП: назив наручиоца, број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет
Републике Србије).
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. закона, 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
3) износ таксе из члана 156. закона чија се уплата врши
4) број рачуна: 840-30678845-06
5) шифру плаћања: 153 или 253
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6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
7) сврха ЗЗП: назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права
8) корисник: буџет Републике Србије
9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата тексе
10) потпис овлашћеног лица банке
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.
3. Потврда издата од стране републике Србије, Министарства финансија,
Управе затрезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. осим наведених под 1) и 10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консилидованог 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)
4. Потврда издата од стране Нардне банке Србије, која садржи све елемете из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. за подносиоце захтева за заштиту
права ( бенке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописима.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном
документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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