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OПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-79/2018-II-8
Дана: 22. 11. 2018. године
Сремски Карловци

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–
САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКредни број ЈН ОП IV-1-3-11

новембар 2018. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни
број Одлуке 404-79/2018-II и новог Решења о образовању комисије за јавну набавку,
деловодни број Решења 404-79/2018-II-1 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова
САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА
ЈН ОП IV-1-3-11
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

IV

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Критеријуми за закључење уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

VII

Mодел уговора

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

III
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Сремски Карловци
Адреса: Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у
Сремским Карловцима, редни број ЈН ОП IV-1-3-11

4. Контакт (лице или служба):
Служба за јавне набавке
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com
За обилазак локације: Mарина Јанковић , kabinet@sremski-karlovci.org.rs,021-685-3000

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су:
радови на санацији чворишта у Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11

Назив и ознака из ОРН: 45232151 Радови на обнови водоводне мреже
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

рб

1,0

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јединична
цена

Укупно

Јединична
цена

Укупно

без ПДВ-а

без ПДВа

са ПДВом

са ПДВом

Набавка и монтажа засуна са летећом
прирубницом, према стандарду СРПС ЕН
558:2012,СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 10741:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано према
захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013.
Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена
мера дуга израда (Ф5) са могућношћу подесиве
дужине.
Вентил са еластичним заптивањем са
интегрисаним месинганим прстеном унутар
клина за минимизацију вибрација, са
прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН
1092-2/1:2008. Вретено фиксирано са
интегрисаним челичним стоп прстеном без
могућности вертикалног кретања.Материјал:
дуктил лив GGG50 према захтевима СРПС ЕН
1563:2013.
Потребан пун проток по целој дужини. Спољна
и унутрашњаепoксидна заштита у складу са
DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Једна
прирубница летећа, друга фиксна, PN 10/16
бара,према захтевима стандарда СРПС ЕН
545:2013, материјал GGG50 према захтевима
СРПС ЕН 1563:2013, заптивање са ЕПДМ
гумом, прирубнице према СРПС ЕН 10922/1:2008 , за дуктилне цеви.
Медиум:
Питка вода
За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN
10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.
За следеће димензије:

1,1

DN 50 PN 10/16

Ком

1

1,2

DN 80 PN 10/16

Ком

11

1,3

DN 100 PN 10/16

Ком

15

4

1,4

DN 150 PN 10/16

Ком

14

1,5

DN 200 PN 10

Ком

3

1,6

DN 250 PN 10

Ком

6

2,0

Набавка и монтажа Е мулти-џоинт
полуспојница. Полуспојница по СРПС ЕН
12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према
стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање
цеви од било ког материјала на прирубнице PN
10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил
лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и
унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN
30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка
EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007.Погодан за
пијаћу воду.
Максимални радни
притисак: 16 bar Прирубница: PN 10
Спојница намењена за азбест-цементне,ливено
гвоздене и челичне цеви.
За све производе приложити одговарајући атест
са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

2,1

DN 100

kom

1

2,2

DN 200

kom

1

3,0

Ваздушни вентил са прирубницом за воду са 2
куглe. Прирубнице према захтевима СРПС ЕН
1092-2/1:2008 и СРПС ЕН 1074-4:2009 ,
пластифициран према ДИН 30677-2:1988 И
ДИН 3476:1996.

kom

1

ком
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За следеће пречнике:
3,1

DN 100

4,0

N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и
стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН
12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од
нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН
1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима
стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан
за пијаћу воду. Сви комади морају да
одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси
заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN
30677-2:1988. За све производе приложити
одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

4,1

DN 80

5

5,0

Уградбена гарнитура, испитано по захтевима
СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013.
Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 102191:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН
12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог
лива по СРПС ЕН 1561:2012.
За све производе приложити одговарајући атест
са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

5,1

DN 80 L=0,7-1,1

kom

6

kom

6

Kom

6

Улична капа за вентиле fi 125

6,0

Према захтевима СРПС ЕН 124-2:2016.
Без подесиве висине, капа се састоји из два
дела: тела капе и поклопца капе
Материјал: тело од сивог лива , поклопац капе
од сивог лива
Заштита: заштићено битуменом или
пластификацијом

7,0

Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН
14339:2009, СРПС ЕН 1074-1:2009 и СРПС ЕН
1074-6:2009 са аутоматском дренажом воде из
тела хидранта.
Погодан за пијаћу воду. Материјал израде:
глава хидранта, вентил и канџа хидранта
дуктил лив(нодуларни лив) епокси заштита
према захтевима стандарда ДИН 30677-2:1988
и ДИН 3476:1996. Тело хидранта Инокс
минималне дебљине зида 3,5-4,5мм.
Сервис хидранта (свих заптивних елемената)
мора бити могућ без демонтаже главе са што
лакшим сервисом и контролом.
Прирубнице израђене према захтевима СРПС
ЕН 1092-2/1:2008
Медијум: Питка вода.
Максимални радни притисак 16 бар.
Број и величина излазног отвора подземног
хидранта: један светли отвор 60мм са канџом
прилагођеном хидрантском наставку за
подземни хидрант према националним
захтевима стандард СРПС ЕН 14339:2009
Висина хидранта: Х=750мм(укупна висина
прирубнице до краја кључа према стандард
СРПС ЕН 14339:2009)
Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН
12266:2013
За следеће димензије

7,1

DN 80

6

8,0

ХИДРАНТСКА КАПА
Хидрантска капа за подземне хидранте.
Без подесиве висине, каппа се састоји из два
дела : тела капе (битумен застита) и поклопца
капе (епокси застита)
Материјал сиви лив С118.
Хидрантска капа израдјена по стандарду СРПС
ЕН 124-2:2016
За следеће пречнике:

8,1

Хидрантска капа

9,0

FFR комад (ливена редукција са прирубницама)
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви
комади морају да одговарају СРПС ЕН 10741:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN
3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.

9,1

DN 200/100

10,0

FF комад (ливена спојница са прирубницама)
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви
комади морају да одговарају СРПС ЕН 10741:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN
3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.

10,1

DN 200/100

kom

6

kom

1

kom

1

Место извршења радова Сремски Карловци: К.П. бр. 2112/1, 2112/2, 2110/1, 2118, 2102,
2103/1, 2116, 2111, 2017/3, 2017/6, 2139, 2140,1938, 1938/1, 1941, 2162/1, К.О. Сремски
Карловци
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IV 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75, ст. 1, тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75, ст. 1, тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75, ст. 1, тач. 4) Закона);
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.
75, ст. 2 Закона);
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
а) финансијски капацитет:
•

да понуђач у последње три године ( 2015, 2016 и 2017) није пословао са губитком

•

Да је понуђач у последњих годину дана (2017) од дана објављивања јавног позива
није имао ни један дан неликвидности
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б) пословни капацитет:
•

понуђач је у обавези да поседује атест за робу или извештај о испитивању према
захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку
позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди издат од
домаћег института. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку
позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени страндарди, извештај
о испитивању, налаз о испитивању или потврда о квалитету издата од домаћег
института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO,
SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.

•

Понуђач је у обавези да за захтевани материјал у предмеру радова, као прилог
обрасца понуде достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са
техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може
недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне
докуметнације или извод из каталога издтог од стране произвођача или друго
штампано издање која мора да садржи све тражене техничке карактеристике
добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у каталогу
означи производ који је предмет понуде.

•

“Понуђач је у обавези да поседује референце да је у последње 3 године, рачунајући
од дана објављивања позива, извршио радове на постављању/уградњи нових или
замени/реконструкцији дотрајалих запорних арматура (вентила) у хидромашинским објектима или шахтама уличних водова, минималне вредности од
30.000.000 динара“

•

да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 I ISO 14001

в) технички капацитет:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за
извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
Врста
Лако доставно возило
Комбинована машина – „Скип“

Количина
комада 2
комада 1

г) кадровски капацитет:
•

Понуђач мора да има најмање једно запослено/ангажовано лице које има важећу
лиценцу 414 – одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације
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1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75, став 1, тач. 1) до 4) Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуњава обавезне услове из члана 75, став 1, тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
•

Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Закона - Доказ:
Правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра
надлежног привредног суда
Предузетници:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег
регистра

•

Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1)Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3)Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а,којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника).
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Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

•

Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да
сепонуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

•

Услов из чл. 75 ст. 2. Закона - Доказ:
Потписан и оверен Образац бр. 5 и 5.1.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
За финансијски капацитет:
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције запривредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне
три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за
бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и
Биланс успеха.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих
годину дана који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за
подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих годину дана који претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по
систему простог књиговодства, достављају:
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-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа,
на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне (3 три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
-потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 ( три) обрачунске године.
-Потврду НБС о броју дана неликвидности

За пословни капацитет:
• фотокопију атеста за понуђена добра или извештаја о испитивању према
захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку
позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди. издат од
домаћег института. Ако се доставља страни атест за робу, потребно је доставити
за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени страндарди,
извештај о испитивању издат од домаћег института о усаглашености страних EN,
ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO нормама за понуђену
робу.
•

Извештај о испитивању о усаглашености, налаз о испитивању или потврда о
квалитету се могу добити код следећих институција: Машински факултет
Универзитета у Београду, Машински факултет Универзитета у Новом Саду,
Машински факултет Универзитета у Нишу.

•

каталог произвођача понуђених добара у коме ће јасно маркером назначити добро
које нуди

•

попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац
потписује и оверава претходни наручилац)

- Попуњен, потписан, печатом оверен образац референтне листе, списак извршених радова Референтна листа (не мора нужно бити на обрасцу наручиоца, али треба да садржи елементе из
обрасца наручиоца)
-Фотокопија уговора о изведеним радовима
-Прву и последњу страну привремене или окончане ситуације и страну на на којој се види да су
изведени радови који су предмет јавне набавке, а који су наведени у референтној потврди
потписаној и овереног од стране наручиоца посла
Oдговорно лица понуђача треба да достави попуњен, оверен печатом и потписан ;
- Референтну листу
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Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене
-Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца
наведених у Референтној листи, из конкурсне документације.
-Доказ могу бити и уговори и потврде о изведеним радовима чији је предмет
санација и реконструкција водоводне мреже (обнова водоводне мреже), али само у
делу који се односи на постављање/уградњу нових или замену/реконструкцију
дотрајалих запорних арматура (вентила) у хидро-машинским објектима или
шахтама уличних водова
-Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на
њиховим обрасцима, при чему такве потврде могу имати све елементе које садржи
Образац из Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном
року,
- врста радова,
- вредност изведених радова, - број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може
користити ,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
-потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
•

Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001 и ISO14001- фотокопија

За технички капацитет:

•

•

•

за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи
јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим
ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са
последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка
спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи –
рачун
и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу;
доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала
или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничком капацитету, који је дат у
конкурсној документацији.Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране
одговорног лица и достављен уз понуду
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За кадровски капацитет:
•

Доставити лиценцу, потврду о важењу лиценце инжењерске коморе и доказ о
радном ангажовању (Доказе о радном ангажовању: за одговорног извођача радова
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације који је код
понуђача запослен –М образац и уговор о раду, односно за одговорног извођача
радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације који није
запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању
привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању за
извршење услуга које су предмет ове јавне набавке)

Испуњеност услова из члана 75, став 1, тач.1) до 4) ЗЈН, понуђач може доказати
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац бр. 4.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове (члан 77, став 3. ЗЈН),

Услов из члана 75,ст. 2. Закона - Доказ:
Потписан и оверен Образац брoј 5/5.1 . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.

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, односно да
достави ИЗЈАВУ подизвођача о испуњавању ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку
јавне набавке по члану 75, став 1, тач.1) до 4) Закона, потписану и оверену од стране
овлашћеног лица подизвођача (ОБРАЗАЦ бр. 4.1.)
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави доказе да испуњава услове, односно да достави ИЗЈАВУ о испуњавању
ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75, став 1, тач.1) до 4) Закона, потписану и оверену од
стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача (ОБРАЗАЦ бр.4)
ДОДАТНЕ услове група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова( обавезних идодатних) 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.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописаниначин.

Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.
75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78 ЗЈН, с обзиром да је исти јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу
интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан и да уз понуду достави
Решење о упису у регистар понуђача које води Агенција за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, а који је јавно доступан на интернет станици
Агенција за привредне регистре, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.Ако понуђач има седиште у другој држави,
наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде, како би се закључио уговор о предметној јавној
набавци,извршиће се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК завршетка радова
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац бр.1)
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 2. )
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 3.)
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац бр. 4. )
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац бр. 4.1.)
6) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
(Образац бр. 5)
7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. Ст. 2. ЗЈН (Образац бр. 5.1)
8) Изјава о техничком капацитету (образац број 7)
9) Образац структуре цене (образац број 9.)
10)Потврде о квалитетно обављеном послу
11) Референтну листу понуђача
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OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За радове: САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА ЈН ОП IV-1-3-11
образац бр.1

Понуда бр _____________од _______________ за јавну набавку радова
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА ЈН ОП IV-1-3-11

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Врста правног лица:
(микро,мало, средње, велико)
Матични број понуђача;
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
18

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

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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рб

1,0

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јединична
цена

Укупно

Јединична
цена

Укупно

без ПДВ-а

без ПДВа

са ПДВом

са ПДВом

Набавка и монтажа засуна са летећом
прирубницом, према стандарду СРПС ЕН
558:2012,СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 10741:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано према
захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013.
Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена
мера дуга израда (Ф5) са могућношћу подесиве
дужине.
Вентил са еластичним заптивањем са
интегрисаним месинганим прстеном унутар
клина за минимизацију вибрација, са
прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН
1092-2/1:2008. Вретено фиксирано са
интегрисаним челичним стоп прстеном без
могућности вертикалног кретања.Материјал:
дуктил лив GGG50 према захтевима СРПС ЕН
1563:2013.
Потребан пун проток по целој дужини. Спољна
и унутрашњаепoксидна заштита у складу са
DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Једна
прирубница летећа, друга фиксна, PN 10/16
бара,према захтевима стандарда СРПС ЕН
545:2013, материјал GGG50 према захтевима
СРПС ЕН 1563:2013, заптивање са ЕПДМ
гумом, прирубнице према СРПС ЕН 10922/1:2008 , за дуктилне цеви.
Медиум:
Питка вода
За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN
10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.
За следеће димензије:

1,1

DN 50 PN 10/16

Ком

1

1,2

DN 80 PN 10/16

Ком

11

1,3

DN 100 PN 10/16

Ком

15

1,4

DN 150 PN 10/16

Ком

14

1,5

DN 200 PN 10

Ком

3

1,6

DN 250 PN 10

Ком

6
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2,0

Набавка и монтажа Е мулти-џоинт
полуспојница. Полуспојница по СРПС ЕН
12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, према
стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање
цеви од било ког материјала на прирубнице PN
10 СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил
лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и
унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN
30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена заптивка
EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007.Погодан за
пијаћу воду.
Максимални радни
притисак: 16 bar Прирубница: PN 10
Спојница намењена за азбест-цементне,ливено
гвоздене и челичне цеви.
За све производе приложити одговарајући атест
са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

2,1

DN 100

kom

1

2,2

DN 200

kom

1

3,0

Ваздушни вентил са прирубницом за воду са 2
куглe. Прирубнице према захтевима СРПС ЕН
1092-2/1:2008 и СРПС ЕН 1074-4:2009 ,
пластифициран према ДИН 30677-2:1988 И
ДИН 3476:1996.

kom

1

ком

6

За следеће пречнике:
3,1

DN 100

4,0

N комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и
стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН
12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од
нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН
1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима
стандарда и СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан
за пијаћу воду. Сви комади морају да
одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси
заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN
30677-2:1988. За све производе приложити
одговарајући атест са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

4,1

DN 80
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5,0

Уградбена гарнитура, испитано по захтевима
СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013.
Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 102191:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН
12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог
лива по СРПС ЕН 1561:2012.
За све производе приложити одговарајући атест
са траженим стандардима.
За следеће пречнике:

5,1

DN 80 L=0,7-1,1

kom

6

kom

6

Kom

6

Улична капа за вентиле fi 125

6,0

Према захтевима СРПС ЕН 124-2:2016.
Без подесиве висине, капа се састоји из два
дела: тела капе и поклопца капе
Материјал: тело од сивог лива , поклопац капе
од сивог лива
Заштита: заштићено битуменом или
пластификацијом

7,0

Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН
14339:2009, СРПС ЕН 1074-1:2009 и СРПС ЕН
1074-6:2009 са аутоматском дренажом воде из
тела хидранта.
Погодан за пијаћу воду. Материјал израде:
глава хидранта, вентил и канџа хидранта
дуктил лив(нодуларни лив) епокси заштита
према захтевима стандарда ДИН 30677-2:1988
и ДИН 3476:1996. Тело хидранта Инокс
минималне дебљине зида 3,5-4,5мм.
Сервис хидранта (свих заптивних елемената)
мора бити могућ без демонтаже главе са што
лакшим сервисом и контролом.
Прирубнице израђене према захтевима СРПС
ЕН 1092-2/1:2008
Медијум: Питка вода.
Максимални радни притисак 16 бар.
Број и величина излазног отвора подземног
хидранта: један светли отвор 60мм са канџом
прилагођеном хидрантском наставку за
подземни хидрант према националним
захтевима стандард СРПС ЕН 14339:2009
Висина хидранта: Х=750мм(укупна висина
прирубнице до краја кључа према стандард
СРПС ЕН 14339:2009)
Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН
12266:2013
За следеће димензије

7,1

DN 80
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8,0

ХИДРАНТСКА КАПА
Хидрантска капа за подземне хидранте.
Без подесиве висине, каппа се састоји из два
дела : тела капе (битумен застита) и поклопца
капе (епокси застита)
Материјал сиви лив С118.
Хидрантска капа израдјена по стандарду СРПС
ЕН 124-2:2016
За следеће пречнике:

8,1

Хидрантска капа

9,0

FFR комад (ливена редукција са прирубницама)
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви
комади морају да одговарају СРПС ЕН 10741:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN
3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.

9,1

DN 200/100

10,0

FF комад (ливена спојница са прирубницама)
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви
комади морају да одговарају СРПС ЕН 10741:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN
3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све
производе приложити одговарајући атест са
траженим стандардима.

10,1

DN 200/100

kom

6

kom

1

kom

1
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Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
50 % авансно, остало по
привременим и окончаној
ситуацији у законски
предвиђеном року

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

______ дана (минимум 60
дана од дана отварања понуда)

Гарантни период

______( не краће од 12 месеци
од дана примопредаје радова)

Рок извођења радова

___________ радних дана (не
дуже од 30 радних дана) од
дана увођења у посао)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
образац број 2.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,како следи у табели за
јавну набавку радова– Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
образац бр. 3.

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: Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
26

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ЗЈН
образац бр. 4.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђачаизгрупепонуђача и оверена печатом, на који
начин свакипонуђачизгрупепонуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ЗЈН
образац бр. 4.1.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке: Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11 испуњава све услове из чл. 75 ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75, СТ. 2. ЗАКОНА
Образац број 5.

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке: Санација
чворишта на водоводној мрежи у Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11 поврђује
да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75, СТ. 2. ЗАКОНА
Образац број 5.1.

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________ у поступку јавне набавке: Санација
чворишта на водоводној мрежи у Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11, поврђује
да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и дагарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ
образац бр. 6.

НАЗИВ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА: _____________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Улица и број: ________________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
Порески број предузећа - ПИБ: _________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Број телефона: _______________________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама,
достављамо Вам:

ПОТВРДУ
Којом
потврђујемо
да
је
__________________________________________(назив и седиште понуђача) у
години,
извршио
радове
__________
_________________________________________________________________________
____________________________(описврста
радова)
на
_____________________________________________, (локација и место извршења) по
уговору _________________(број) од ______________ (датум) у уговореном року и
квалитету .
Укупна вредност извршења износила је__________________динара без ПДВ-а.
Облик наступања за који се издаје потврда: ______________________________
Потврда се издаје на захтев______________________________________ ради учешћа у
јавној набавци радова у отвореном поступку- Санација чворишта на водоводној мрежи
у Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11 и удруге сврхе се не може користити.

Место:__________________
НАРУЧИЛАЦ
Датум:__________________

М.П.
_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Образац број 7.

Образац РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
Пословно име понуђача
Адреса седишта понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача

Р. бр.

Наручилац

Предмет уговора, број и датум
уговора

Вредност извршених
радова са ПДВ

Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________________
У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.
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OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Образац број 8.

______________________________________ дајем:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у моменту
подношења понуде, у поступку јавне набавке радова- Санација чворишта на водоводној
мрежи у Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11, за потребе Општинске управе
Сремски Карловци, располажемо опремом захтеваној у конкурсној документацији и то:
лако доставно возило – 2 комада и комбинованом машином „скип“, 1 комад.

Датум
_______________

М. П.

Понуђач
____________
(Потпис овлашћеног лица)
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OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Образац број 9.

______________________________________________________ (ПОНУЂАЧ) у поступку
доделе уговора у јавној набавци радова - Санација чворишта на водоводној мрежи у
Сремским Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11
Врста трошка

Учешће у укупној цени, без Учешће у укупној цени са ПДВ
(у %)
ПДВ-а (у динарима)
1

2

3

Опрема и материјал
Радна снага
Увозне дажбине
Транспортни трошкови
Трошкови утовара и истовара
Остали трошкови

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)
ПДВ
СВЕГА ) укупна цена са ПДВ-ом)
Понуђач
M.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач
има у реализацији набавке.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и
68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број: 68/15) у
обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што
су :
1) појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна - техничке
спецификације радова
2) укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а
3) Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима
4) Процентуално учешће одређене врсте трошкова
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ РАДОВА И
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Изјављујемо да смо у датом термину од ____________године до _________године у
току радног времена, дана _________2018. године посетили локацију која је предмет јавне
набавке Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским Карловцима, ЈН ОП
IV-1-3-11 и ИЗВРШИЛИ УВИД У ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА и
стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу са тим
прихватамо извођење радова за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди број
__________од _________2018. године.

________________________
Назив понуђача
чији је представник извршио посету
предметној локацији

______________________

М.П.

Датум______________________
М.П.
Место______________________
објекта

Потпис
одговорног/овлашћеног лица
понуђача

__________________________
Потпис представника наручиоца
утврђује да је извршен обилазак

Напомена:
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће
омогућити обилазак локације за извођење радова као и увид у Пројекат хидротехничких
инсталација, али само уз претходну пријаву, која се подноси два дана пре намераваног
обиласка локације, а најкасније 5 дана пре дана одређеног за подношење понуда, на
меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за
обилазак локације.
За обилазак локације задужена је Mарина Јанковић , kabinet@sremski-karlovci.org.rs, 021685-3000
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1.ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића бр.
1, коју заступа Мирјана Шолаја, (у даљем тексту: Инвеститор), МБР: 08139199 , ПИБ:
102828498 са једне стране и

2. "_______________________ " ___________ , улица _________________ бр. ____,
кога заступа директор __________________________________________________
матични број: _______________________________
ПИБ број: ___________________________________
број рачуна: _______________________________________________ који се води код
банке:
_____________________________________________
(у даљем тексту: Извођач)

Наступа у заједничкој понуди са:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Наступа са подизвођачима:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора су „ Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима, ЈН ОП IV-1-3-11 “ у свему према техничкој документацији и прихваћеној
понуди понуђача број:___________ од ______________ 2018. године.
Врста, количина и цена радова утврђени су у понуди понуђача радова наведеној у
ставу 1. овог члана.

ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са
ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број
____________од ___.____.2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у
роковима предвиђеним овим уговором, уплатом на текући рачун Извођача.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:
- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесет пет) дана
од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
Остатак плаћања ће се вршти по испостављању привремених и окончане ситуације, у
законски предвиђеном року. За сва плаћања која буду доспела у наредној години, плаћање ће
се вршити у складу са средствима одобреним за ту намену Буџетом и финансијским планом
у 2019. Години.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____(максимално 30 ) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. Надзор је дужан да
Извођача уведе у посао у року од 10 дана од дана закључења уговора, уколико није
другачије договорено.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,
Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, стручни
надзор уписује у грађевински дневник
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.

Члан 5.

−
−
−
−

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
у случају елементарних непогода и дејства више силе;
у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од
сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.
Извођач радова је дужан да у уговореном року , без права на продужење уговореног
рока изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности
укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и
износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, и овим уговором, и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу .
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Извођач се обавезује :
-

-

да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу
да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
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-

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме,
с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има
обавезу да:
- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог
уговора.
- Да присуствује увођењу Извођача у посао;
- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим
испостављеним ситуацијама;
- Да по завршетку радова прими наведене радове;
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 9.

Место извршења радова Сремски Карловци: К.П. бр. 2112/1, 2112/2, 2110/1, 2118, 2102,
2103/1, 2116, 2111, 2017/3, 2017/6, 2139, 2140,1938, 1938/1, 1941, 2162/1, К.О. Сремски Карловци

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 10.
Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:
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1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви
елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном
документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од 50% укупне
уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 10 дана дуже од истека
рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa
први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој
бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног
квaлитетa 3 (инвестициони рaнг);
2. Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви
елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном
документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене радова без
ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно
извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је
тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног
квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa
промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције
зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету
гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у
роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором;
Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу преда:
1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати
клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ), издaту у висини од 5% од
вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 5 дaнa
дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо
aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не
изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa
предметa уговорa у гaрaнтном року.

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, овај уговор представља правни
основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог члана.
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МАЊАК И ВИШАК РАДОВА
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор
и Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора
мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси
Наручилац.
Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана
1. овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана
сагласност Наручиоца.
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 12.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде
пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет
Наручиоца.
У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не
поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност
стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом
2. овог члана.
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ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 13.
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису
обухваћени, а који се морају извести .
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и
нису нужни за испуњење овог уговора.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор
и Наручиоца.
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора
о извођењу додатних радова.
Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче
право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи.
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према
одредбама Закона о облигационим односима.
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да
садржи разлог за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала
у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у два примерка
уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су уговорне
стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима и записник о
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
општем управном поступку, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике
Србије.

Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом
Саду.

Члан 17.
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

Члан 18.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ

ЗА НАРУЧИОЦА
Начелник Општинске управе

Директор,

Мирјана Шолаја

ЈН OП IV-1-3-11

страна 45 од 55

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци,
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова–
- Санација чворишта на водоводној мрежи у сремским Карловцима ,
ЈН ОП IV-1-3-11
–НЕ ОТВАРАТИ”._
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до дана 03. 12. 2018. године до 9.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац понуде
2) Образац трошкова припреме понуде
3) Образац изјаве о независној понуди
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН
6) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН
8)Потврде о квалитетно обављеном послу
9) Референтну листу понуђача
10) Изјаву о техничком капацитету
11) Образац структуре цене
13) Модел уговора
14) Меницу за озбиљност понуде
15) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврат
аванса
16)Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла
17)Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року.
Напомена:
- Сви наведени Обрасци морају бити попуњени, оверени и потписани од стране понуђача
-

Образац понуде и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе понуђача,
потписују и оверавају, по избору понуђача или сви чланови групе понуђача или један од
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана
81, став 4 Закона о јавним набавкама.

-

Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве понуђача о испуњености
услова по чл. 75. и 76. ЗЈН у случају групе понуђача морају бити потписани од стране
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверени печатима.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ЈН OП IV-1-3-11

страна 47 од 55

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића број 1,
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
са назнаком:
„Измена понуде за ЈН радова – Санација чворишта на водоводној мрежи у
Сремским Карловцима ,
ЈН ОП IV-1-3-11– НЕ ОТВАРАТИ“или
- „Допуна понуде за ЈН радова- Санација чворишта на водоводној мрежи у
Сремским Карловцима ,
ЈН ОП IV-1-3-11 НЕ ОТВАРАТИ“или
„Опозив понуде за ЈН радова- Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским
Карловцима ЈН ОП IV-1-3-3– НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за ЈН радова Санација чворишта на водоводној мрежи у
Сремским Карловцима – НЕ ОТВАРАТИ”.
-

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац број 1. у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
број 1. у поглављу VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова понуде
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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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 садржи:
• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесет пет) дана
од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
Остатак плаћања ће се вршти по испостављању привремених и окончане ситуације, у
законски предвиђеном року.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 12 месеци рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 радних дана од дана увођења
извођача у посао .
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену треба да су урачунати сви трошкови који могу настати у току реализације предмета
јвне набавке (радна снага, материјал, припадајући зависни трошкови, транспорт
механизације итд.).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави меницу за озбиљност понуде, обавезујућа писма
о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, повраћај аванса и
отклањање грешака у гарантном року.
11.1. Меницу за озбиљност понуде
бланко соло меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо у корист Општине Сремски Карловци, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи
у меничном овлашћењу – писму, копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок
важења менице је колики је рок важења понуде назначио понуђач. Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није
закључен уговор, на писмени захтев понуђача.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
11.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за
повраћај аванса, у укупној висини утврђеног аванса од 50% од понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца;
11.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за
добро извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца;
11.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за
отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 5% укупно понуђене цене без
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца,
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о
намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора
са изабраним понуђачем.
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Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и
писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за
повраћај авансног плаћања.
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови,
износ), у висини примљеног аванса од 50% укупне уговорене цене без ПДВ-а са роком
важности најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.
Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг);
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења,
банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Банкарску гаранцију 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 уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 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).
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања и за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за
отклањање грешака у гарантном року и то:
Банкарску гаранцију 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 се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног
рока. 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).
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Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова уз
окончану ситуацију предмета јавне набавке преда наручиоцу средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања за
објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана
од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према
важећим законским прописима.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику,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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку:
РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА– фаза1, фаза 2, фаза 3 и
електро радови унутар црпне станице, ЈН ОП IV-1-3-3“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93 Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
достављаРепубличкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com,факсом на број: 021/6853076или
препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике објављујући обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страницинајкасније у року од 2 данаод 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 се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) 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 исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење за заштиту права је 10 (десет)дана од
дана објављивања одлукена 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, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН, али наручилац не може донети одлуку о додели
уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе од 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Сремски Карловци; јавна набавка: РАДОВИ НА
КАНАЛИЗАЦИЈИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА– фаза1, фаза 2, фаза 3 и електро радови
унутар црпне станице, ЈН ОП IV-1-3-3
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП-а за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
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средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
18. ОСИГУРАЊЕ
Извођач је дужан да у року од 8 календарских дана од дана пријаве почетка извођења
радова осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је дужан да пре увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од
одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију са важношћу
за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1)
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2)
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3)
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о
обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико
нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити,
посебно наводећи разлоге
обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
припремања понуде из члана
88. став 3. Закона о јавним набавкама.
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