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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012
,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13,68/2015), члана 40. Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 1/2017)
и Измене и допуна Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали
Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“4/17,,),Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 404-31 од 23.03.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 40431/1 од 23.03.2017.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности

- Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару ЈН бр. 404-31
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мали Зворник,
Адреса: Краља Петра I 38, Мали Зворник
Интернет страница: www.malizvornik.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.404-31 су услуге у поступку јавне набавке мале вредностиУсаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић, Е-пошта: dragana.markovic@malizvornik.rs

Page 3 of 31
-Конкурсна документација јавна набавка мале вредности- Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару 404-31

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-31
Месној заједници у Сакару

су услуге – Усаглашавање пројектa фекалне канализације у

Конкурсна документација садржи 31 странa.
Назив и ознака из општег речника набавки:
71320000 – услуге техничког пројектовања

2.Партије
Предмет набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ.
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Постојећи Главни пројекат фекалне канализације -за изградњу фекалног колектора са црпним станицама
„Сакар“ ,општина Мали Зворник који је урађен од стране „ WIGA
project group“ , израђен августа
месеца 2012.године ускладити са важећим Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС.број ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и испоручити у форми
Идејног решења.
Наручилац обезбеђује: копију плана и лист непокретности, катастарских парцела кроз које ће пролазити
фекални -дистрибутивна мрежа, информацију о локацији , геодетску подлогу и постојећу документацију.
Идејно решење јe потребно урадити у складу са Правилником о садржини,начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Сл.гласник РС“,бр.23/2015,77/2015,58/2016 и 96/2016)
Идејно решење примарних и секундарних фекалних колектора је потребно урадити у ПДФ-у
са електронским потписом, као и три примерка у штампаном облику као и један ЦД ,разврстати у
три свеске за сваки примаран колектор са припадајућим секундарним колектором.
Табеларно приказати списак парцела по траси примарних и секундарних колектора.
Напомињемо да на терену већ постоји више изграђених секундарних кракова фекалне канализације које
треба прихватити односно имплементирати у пројекат.
Идејни решењем примарних и секундарних фекалних колектора дефинисати најидеалнију трасу на
основу које ће се инвеститор решавати имовинско правне односе уз остављање могућности за евентуалну
корекцију пројекта после решавања имовинско правних односа.
Идејним решењем предвидети максимално могуће сакупљање и одвођење отпадних вода до ППОВ
гравитационим путем ,док ће се само одређени проценат сакупљених отпадних вода доводити на ППОВ
Сакар препумпавањем .
За потребе препумпавања сакупљених отпадних вода предвидети изградњу црпних станица .
Идејно решење урадити у три примерка за потребе решавања три колекторске дужине и то:
1.Идејно решење деоница 1-Главни колектор 1 од шахте 1 из правца Малог Зворника до ППОВ Сакар
гравитационо изнад пута у дужини од 1.600,00 метара
2. Идејно решење деоница 2 - Главни колектор 2 из правца Малог Зворникака ППОВ Сакар испод
магистралног пута у дужини од 600,00 метара
3. Идејно решење деоница 3- Главни колектор 3 из правца скретања за засеок „Стрмоглав“,
„Дураковићи“ ка постројењу ППОВ изнад магистралног пута гравитационо у дужини од 2.000,00 метара
У току је изградња ППОВ Сакар на кат.парц.62/1 КО Сакар капацитета 2х200ES за коју инвеститор
поседује пројектну документацију и грађевинску дозволу
Рок извршења услуга : за израду Идејног решења рок је: не дужи од 30 дана од дана потписивања
уговора
Насеље Сакар се налази на најнизводнијем делу акумулационог језера Дрина. Протеже се дуж пута
Мали Зворник – Љубовија са леве и десне стране укупне дужине – 5 км.
Један део насеља са леве стране пута налази се на вишим котама у брду, док се други део насеља пружа
између пута и језера.
Оваква топографија онемогућава заједничко решавање канализације, па су на основу Генералног
пројекта усвојена три независна дела насеља, и за свако од њих дато је посебно решење сакупљања,
евакуације и пречишћавање отпадних вода.

Page 5 of 31
-Конкурсна документација јавна набавка мале вредности- Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару 404-31

Насеље Сакар према попису од 2011. године има 499 становника, што је незнатан пад у односу на попис
из 2002. године.
Канализациона мрежа је предвиђена од коругованих PVC цеви мин. профила ND 250.
За канализациону мрежу поред језера за решење са класичном канализацијом дозвољен мин. Профил
канализационог колектора ND 200.
Сакупљање канализационе воде је сепарационим системом.
Кроз насеље протиче поток Чечер. За део насеља са десне стране обале потока Чечер изграђена је
канализациона мрежа ( улица Нова) профила ND 200, и исту треба довести у ППОВ
Идејно решење урадити са варијантама и на основу техничког и економског разјашњавања оправданости,
предложити решење за сакупљање, евакуацију и пречишћавање отпадних вода насеља Сакар. Идејним
решењем планирати коту трасе колектора у односу на локацију ,ППОВ „Сакар“и дефинисану коту улива
у постројење.
Идејно решење насеља Сакар урадити према достављенојо геодетској подлози .
Идејним решењем дати све параметре за добијање одговарајућих услова од надлежниих институција.
Идејно решење урадити у свему према закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 72/2009,
81/2009 и 24/2011) и прописима за овакву врсту идејног решења
Геодетске подлоге су обавеза инвеститора.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. Главни пројекат фекалне канализације МЗ „Сакар“ општина Мали Зворник-фаза IХидромашински и грађевински део који је урађен од стране „ WIGA project group“ ,израђен
фебруара 2012.године
2. Главни пројекат фекалне канализације МЗ „Сакар“ општина Мали Зворник-фаза I-Електро
опрема и аутоматика црпне станице део који је урађен од стране „ WIGA project group“ ,израђен
фебруара 2012.године
3. Главни пројекат фекалне канализације МЗ „Сакар“ општина Мали Зворник-фаза II-Фекалне
канализације део који је урађен од стране „ WIGA project group“ ,израђен фебруара 2012.године
4. Главни пројекат фекалне канализације МЗ „Сакар“ општина Мали Зворник-фаза III-Главни
колектор 2, део који је урађен од стране „ WIGA project group“ ,израђен фебруара 2012.године
5. Главни пројекат фекалне канализације МЗ „Сакар“ општина Мали Зворник-фаза III-„Сакар 1“,
део који је урађен од стране „ WIGA project group“ ,израђен фебруара 2012.године

Наведени пројекти нису реализовани и који треба у одређеним деловима изменити и ускладити
са постојећим стањем на терену.Увид у пројектну документацију може се погледати сваког
радног дана у периоду од 08 до 13 часова ,заказивањем на телефон 015/472-191 контакт Зоран
Бркић
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. 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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Образац бр.12
1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора да
испуни у поступку јавне набавке,а који су наведени у табели.
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), 2) и 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Page 8 of 31
-Конкурсна документација јавна набавка мале вредности- Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару 404-31

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 75. Закона
о јавним набавкама
Да је регистрован код
надлежног органа, односно да
је уписан у одговарајући
регистар

1.

1.1

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама
Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за:
1.2.
1. неко од кривичних дела као
члан организоване
криминалне групе,
2. кривична дела против
привреде,
3. кривична дела против
животне средине,
4. кривично дело против
примања и давања мита и
5. кривично дело преваре
Члан 75. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама

Упутство како се доказује испуњеност услова
Доказивање испуњености обавезних услова за
правна лица као понуђача, за предузетнике као
понуђаче и за физичка лица као понуђаче
- Правно лице - извод из регистра Агенције за
привредне регистре односно извод из регистра
надлежног суда
- Предузетник - извод из регистра Агенције за
привредне регистре или извод из одговарајућег
регистра
- Физичко лице - /
Као доказ прилаже се:
1. За правно лице као понуђача
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно
представништва или огранка страног правног
лица
- Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду
2. За законског заступника правног лица
Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да лице није осуђивано за неко од
наведених кривичних дела (захтев за издавање се
може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта)
3 . За предузетника као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова 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).
4. За физичко лице као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
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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).

1.3.

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
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона
о јавним набавкама
Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности из предмета јавне
набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом

1.4

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона
о јавним набавкама
Понуђач је дужан да при
састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања
делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан
75. став 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 76.
Закона о јавним набавкама

1.5

2.
2.1.

.
- 1.2. да понуђач раполаже
довољним
кадровским
капацитетом, што подразумева
да има најмање 3 радно
ангажованих лица техничке
струке са лиценцама

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке
не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда
Као доказ подносилац понуде прилаже :
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије да је измирио
доспеле порезе и доприносе
2. Уверење Пореске управе јединице локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основну
изворних локалних јавних прихода
или потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази који се прилажу не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда

Не треба

Попуњен Образац изјаве (Образац12)

Доказ: Копија личне лиценце
са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац
лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске
коморе Србије и да му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета заједно са доказима о радном
статусу (докази о радном статусу: за наведеног
носиоца лиценце који је код понуђача запослен –
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-1 хидрограђевински инжењер
са лиценцом 314
-1 конструктивац са лиценцом
број 310
-1 електроинжењер са лиценцом
352
2.2

-Да обиђе терен (локацију) и
увид у пројектну документацију

одговарајући М3А образац пријава на осигурање,
односно за носиоца лиценце који није запослен код
понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу /
уговора о обављању привремених и повремених
послова или други уговор о радном ангажовању на
извођењу радова који су предмет ове јавне набавке)
Доказ: изјава понуђача о обиласку локације и
извршеном увиду у пројектну документацију,
пописана и оверена од стране овлашћеног лица
наручиоца и понуђача (образац XIII)

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа
по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно
наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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,
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односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

V.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-31
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/15,68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ из _________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,у поступку
јавне набавке услуга- Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у
Сакару, број 404-31 , испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) понуђач 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;
3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Датум:
___________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
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V.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ 404- 31 - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012,14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ___________________________________________ из _________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,
поступку јавне набавке услуга- Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној
заједници у Сакару, број 404-31 , испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то да:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) подизвођач 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Датум:
________________

Потпис овлашћеног лица подизвођача
М.П.

_______________________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Page 13 of 31
-Конкурсна документација јавна набавка мале вредности- Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару 404-31

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318
Мали Зворник, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Усаглашавање пројектa
фекалне канализације у Месној заједници у Сакару ЈН бр.404-31 -НЕ ОТВАРАТИ”.
Крајњи рок за достављање понуда је 03.07.2017. године до 12.00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник. Понуде ће се
отварати дана 03.07.2017. године у 12:15 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.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона
2. Образац понуде
3. Структура цене
4. Модел уговора
5. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно)
6. Образац изјаве о независној понуди
7. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2.Закона
Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге,
инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране
одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан
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и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси
Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце копирати у потребном броју
примерака.
Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је
предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.
Уколико се неко празно поље не треба попунити, на исто ставити косу црту (/)
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације
попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Модел
уговора потребно је попунити парафирати и оверити печатом на за то предвиђеном месту, чиме
потврђујете да прихватате све елементе уговора.
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
3. ПАРТИЈЕ – предмет набавке није обликован по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине
Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Усаглашавање пројектa фекалне канализације у
Месној заједници у Сакару, ЈН бр. 404-31-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Усаглашавање пројектa фекалне канализације у
Месној заједници у Сакару ЈН бр. 404-31 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Усаглашавање пројектa фекалне канализације у
Месној заједници у Сакару ЈН бр. 404-31-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару, ЈН бр. 404-31-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 (поглавље VII), 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 (поглавље
VII) 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.
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваљаV.2.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) 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,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V 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
Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема рачуна,а након извршења
уговорених обавеза. Авансно плаћање није дозвољено.
9.2.Рок извршења услуге : за израду Идејног решења рок је: не дужи од 30 дана од дана
потписивања уговора

9.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђач је дужан да решењем именује лице за вршење надзора у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи.
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.
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у моменту потписивања
уговора а најкасније пет дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу:
1. Гаранцију за добро извршење посла (коју доставља најповољнији понуђач при
закључењу уговора): (БЛАНКО СОЛО МЕНIЦА, прописно потписана и оверена,
која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним
овлашћењем на попуну у износу до 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:


прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за
пренос средстава и
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача
 фотокопију захтева за регистрацију менице
Напомена: Овера картона депонованих потписа, од стране овлашћене банке, не
може бити старија од дана упућивања позива (доставља се у фотокопији).
Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извршиоцу услуга,на
писани захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.
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, путем поште на адресу наручиоца, Општине
Мали
Зворник,
Краља
Петра
I
бр.38
Мали
Зворник
или
на
email:
dragana.markovic@malizvornik.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 заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације , за јавну набавку услуга
Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару ЈН бр. 404-31
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.
Page 17 of 31
-Конкурсна документација јавна набавка мале вредности- Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару 404-31

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. 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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 дао који је дужи рок важења понуда.
17. 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 немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке 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 доставља Републичкој
комисији 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 и на својој
интернет страницим, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а у поступку јавне набавке мале
вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
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истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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 члана 149. Става 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и доношења одлуке
о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу Јавних
набавки..
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.________________ од____________2017. године, за јавну набавку услуга
Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару, ЈН број 404-31

-

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено 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 учеснима 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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку Усаглашавање пројектa
фекалне канализације у Месној заједници у Сакару – достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
1. Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
ПДВ
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

динара
динара
динара

2.Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
3.Важност понуде: _____ ( _____________) календарских дана рачунајући од дана отварања
понуда (не може бити краћи од 30 дана)
4.Плаћање ће се вршити у року ________ дана од дана пријема рачуна,а након извршења
уговорених обавеза (максимално 45 дана)
Рок вршења услуге :___________од дана потписивања уговора(за израду Идејног решења рок је:
не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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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VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару ЈНМВ бр.404-31
Редни
број

1
1.
2.

3.

НАЗИВ

количина

2
Идејно решење деоница 1 од
шахте 1 из правца Малог
Зворника до ППОВ Сакар
Идејно решење деоница 2 из
правца Малог Зворникака
ППОВ Сакар испод
магистралног пута
Идејно решење деоница 3 из
правца скретања за засеок
„Стрмоглав“, „Дураковићи“
ка постројењу ППОВ изнад
магистралног пута

3
1

Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом

4

5

1

1

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Идејно решење је потребно урадити у ПДФ-у са електронским потписом, као и два примерка у
штампаном облику као и један ЦД
Упуство за попуњавање обрасца структурне цене:
• у колони 4 уписати вредност услуга без ПДВ-а
• у колони 5 уписати вредност услуга са ПДВ-ом

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
_____________________

Напомене:
Образац структура цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац 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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IX

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
- Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару
Закључен између:
Наручиоца: Општине Мали Зворник ,
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38,
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874
Број рачуна: 840-88640-85
Назив банке:Управа за трезор
Телефон:015/471-300
кога заступа:Председник Зоран Јевтић,дипл.инж.рударства
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:.................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Који наступа са подизвођачем
:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Који наступа као заједничка понуда:____________________________________________
_____________________________________________
ЈН Број:404-31
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка пружања услуга Усаглашавање пројектa фекалне
канализације у Месној заједници у Сакару на захтев Наручиоца, сагласно Oдлуци Наручиоца о
покретању јавне набавке мале вредности број број 404-31 од 23.03.2017.године и понуди
Добављача број _____ од __.___.2017.године.
Вредност уговора
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи
_________________ динара без ПДВ-а односно ____________________ динара са ПДВ-ом
У цену урачунати све трошкове.
Уговорена вредност из става 2. овог члана је фиксна до окончања уговора.
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Рок плаћања
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити, у року од _________дана од дана
пријема рачуна,а након извршења уговорених обавеза (не дужем од 45 дана).
Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца.
Рок вршења услуге
Члан 4.
Добављач се обавезује да Идејно решење изради у року од _______ дана од дана
потписивања уговора.
Добављач је обавезан да услуге изврши у року како је наведено у понуди која је саставни део
овог Уговора.
Рок извршења услуга :до испуњења уговорених обавеза
Члан 5.
У случају прекорачења рокова из чланова 4. став 1. и члана 5. овог уговора или не
одазивања на позив Наручиоца или не извршавање других уговорних обавеза, Наручилац
задржава право да откаже предметни Уговор.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА
Члан 6.
Добављач се обавезује да, у моменту потписивања уговора, а најкасније пет дана од дана
потписивања уговора Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:
-Гаранцију за добро извршење посла:БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦА,прописано потписана и
оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним
овлашћењем на попуну у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. коју
наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача
Члан 7.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Добављач услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изради и у уговореном року достави Идејна
решења примарних и секундарних фекалних колектора:
Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару Идејно решење
урадити према пројектном задатку наведеном у конкурсној документацији, што подразумева
израду три идејна решењa који су урађени у ПДФ формату и дигитално потписана као и један
ЦД, у складу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр.,
24/11 и 132/14)., разврстати у три идејна решења за сваки примаран колектор са припадајућим
секундарним колектором.
Табеларно приказати списак парцела по траси примарних и секундарних колектора.

а у свему према усвојеној Понуди заведеној код Понуђача под бројем ______ од ______2017.
године и Пројектном задатку, који чине саставни део овог Уговора
Идејно решење ј потребно урадити у складу са Правилником о садржини,начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник
РС“,бр.23/2015,77/2015,58/2016 и 96/2016)
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Раскид уговора
Члан 8.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга
страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега
сматра овај уговор раскинутим.
Уговор се закључује на одређено време до извршења уговорених обавеза.
Остале одредбе
Члан 9.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе других позитивноправних прописа, обзиром на предмет
Уговора.
Члан 10.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора
решавати споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 11.
Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a ступа
на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерка који имају снагу оригинала, од
којих по 3 (три) примерка добија свака уговорна страна.
НАРУЧИЛАЦ
_______________________
Зоран Јевтић, дип.инж.руд.
.

ДОБАВЉАЧ
_____________________

Напомена:модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач....................................... [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА
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, уколико понуђач достави образац
сматраће се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI 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 мале вредности , Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној
заједници у Сакару ЈН број 404-31 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.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 ,
14/15,68/2015 у даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________[навести
назив
понуђача]у
поступку јавне набавке Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у
Сакару бр. 404-31, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 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 XIII

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по
позиву наручиоца, дана __________2017. године, обишао је локацију која је предмет јавне
набавке, детаљно је прегледао и добио све неопходне информације потребне за припрему
понуде и извршио увид у постојећу пројектну документацију. Такође изјављујемо да смо
упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне
промене.

Датум
________________

Потпис овлашћеног лица,
__________________

За Наручиоца: _______________________
(п о т п и с)
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