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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012; 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. 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 број 1485/1 од 03.03.2020.
године, Комисија за јавну набавку, образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку
број 1485/2 од 03.03.2020 године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За јавну набавку радова

- на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје-

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења радова или испоруке добара.

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII Образац понуде
VIII Модел уговора
IX Образац трошкова припреме понуде
X Образац изјаве о независној понуди

Конкурсна документација има 26 страница.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Комуналац“ Чачак
Адреса: Николе Тесле бр. 42, 32000 Чачак
Матични број: 07181655
ПИБ: 101109285
Тел/Факс: 032-55-78-202; 032-55-78-203
Интернет страница: www.komunalac.co.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 број ЈНМВ-Р-1.3.1/20 су радови на изградњи рециклажних платоа за
сеоско подручје, 13 комада или до висине финансијских средстава јавне набавке

4. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна
Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала за јавне набавке и са
интернет странице Предузећа www.komunalac.co.rs.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка

6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Миодраг Рајичић, службеник за јавне јабавке
Е-mail адреса: miodrag.rajicic@komunalac.co.rs

http://www.komunalac.co.rs
http://www.komunalac.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-Р-1.3.1/20 су радови на изградњи рециклажних платоа за
сеоско подручје

Ознака из оштег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
Извор, општи речник набавке.

2. Партије
Набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
IV МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Предмет и предрачун радова за израду једног платоа за контејнере ради одлагања комуналног
отпада димензија (7,90 х 4,30) на локацијама до 25 км.

рб ОПИС ПОЗИЦИЈЕ j.м. количина

1

Рад машине на припреми платоа за контејнере.
Ископ 30 цм са одвозом на депонију до 25 км. Планирање и
ваљање постељице, насипање тампона од каменог агрегата
0-31мм д=30цм са планирањем и ваљањем.

m2 50.00

2 Ископ ручни за темеље зида. m3 1.50

3 Ископ за ојачање темеља са бетоном МБ30 m3 2.20

4 Зидање зидова од бетонског блока 12x20x40 у цементном
малтеру, висина зида 1метар m3 2.20

5 Бетонирање армирано бетонских стубова и серклажа у
двостраној оплати бетоном МБ30 m3 0.85

6 Набавка и уградња анкера ради варења металних стубова за
ограду ком 12.00

7
Набавка и уградња металних стубова од кутијастих профила
дим. 40X40x3mm поцинкованих са пвц поклопцима на
цевима

ком 12.00

8
Набавка и уградња поцинкованог панела за типску ограду
дебљина вертикалних и хоризонталних профила мин. fi 6mm
(Унипромет или слична) h = 1м 19.8 x 1.00

m2 19.80

9

Бетонирање пода д=12цм арматурном мрежом Q 188 са
бетоном МБ30 уз обавезно коришћење вибролетве ради
добијања адекватне равности и сабијености бетона
уз додатак адитива ради отпорности бетона од мраза и соли
(арматура се посебно обрачунава.)

m2 35.90

10

Глачање бетона пода из позиције бр.9 хеликоптером
(машина за глачање) 2 сата након бетонирања уз додавање
феро кварцног посипа типа Кема или сличан ради
постизања боље носивости кошуњице бетона и отпорности
на хемикалије

m2 35,90

11 Набавка и уградња арматуре и арматурне мреже кг 274.01

12

Рад машине на припреми предпростора за прилаз
комуналног камиона. Планирање и ваљање постељице,
насипање тампона од каменог агрегата 0-31мм, д=30цм до
коте бетонираног пода са планирањем и ваљањем

m2 25.78

13

Наношење малтера у једном слоју са унутрашње и спољне
стране бетонског зида и фарбање у зелену боју наменском
акрилном бојом за бетон РАЛ 6002 m2 47,56
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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

1.1. 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) 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних под
редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац дат у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

1.2. Додатни услови

1.2.1. Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом
- радна машина за ископ и утовар – (СКИП ) – 1 комад
- теретно возило – (камион кипер носивости веће од 10 тона за одвоз земље) – 2 комада
- радна машина багер точкаш тежине веће од 12 тона – 1 комад
- радна машина виброваљак пегла-пегла тежине од 2 t дo 3,5 t – 1 комад
- доставно теретно возило – 1 комад
- виброплоча - 1 комад
- мобилни агрегат за струју минималне снаге 30 KW – 1 комад
- вибролетва са погоном на бензин минималне радне ширине 5 метара -1 комад
- хеликоптер за глачање бетона минималног радног захвата 0,9 метарa – 1 комад
- мешалица за бетон мин. запреминe 0,30 m3- 1 комад
Доказ:
- Фотокопија пописне листе за тражени технички капацит састављене на дан 31.12.2019.

године, са фотокопијама саобраћајних дозвола за моторна возила (за возила у власништву)
уговор о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда.

1.2.2. Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом
- Минимум 1 (једног) одговорног извођача са лиценцом 410
- Да има запослених 10 радника
Доказ:
- М-3А или М обрасци или пријава Републичком фонду за ПИО за лица ангажована у радном

односу на одређено или неодређено време;
- лиценца издата од Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу;
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- фотокопија уговора у складу са Законом о раду (уговор о делу или уговор о повременим и
привременим пословима) за лица ангажована ван радног односа.

-
1.2.3. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
- да је у претходне три године пре објављивања јавног позива, стручно, квалитетно и у року

извео радове на изградњи рециклажних и других платоа у минималној вредности од
5.000.000,00 динара без ПДВ-a.

Доказ: Оверена и потписана потврда наручиоца
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач ____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова ЈНМВ-Р-1.3.1/20 на изградњи рециклажних платоа за сеоско
подручје, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) 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);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_______________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне
набавке радова ЈНМВ-Р-1.3.1/20 на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

 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).

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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.

Место:_____________ Подизвођач:
Датум:_____________ М.П. _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на

страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или овлашћеног преводиоца.
Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико су техничком спецификацијом
захтевани документи којима се доказује усаглашеност понуђених услуга са захтевима из
тахничких спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом
стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потребно превести на српски
језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.
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 налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац
(прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе Тесле
42, 32000 Чачак, канцеларија административног секретара број 4. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2020. године до 08:30
часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 23.03.2020. године у 10:00 часова у
просторијама Наручиоца.

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:
Назив поглавља

Образац понуде
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (у
случају наступања са подизвођачем)
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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 наручиоца са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје,
ЈНМВ-Р-1.3.1/20
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје,
ЈНМВ-Р-1.3.1/20
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје,
ЈНМВ-Р-1.3.1/20
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на изградњи рециклажних платоа за сеоско
подручје, ЈНМВ-Р-1.3.1/20
- 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.
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 поглаваља V одељак 3.).
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.
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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. тачка 1) до 2) Закона и то податке о:

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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.
Рок плаћања је: без аванса, валута не краће од 45 дана од дана испостављања рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока извршења радова
- до 30 календарских дана од дана уговарања
Место извршења радова: до 25 км од града Чачка
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.
9.4. Гарантни рок:
- две године

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 је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад, трошкови материјала и сл.
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.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ 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, електронске
поште на e-mail: miodrag.rajicic@komunalac.co.rs тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ-Р-1.3.1/20 радови на
изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје”.
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.
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 ОДНОСНОЊЕГОВОГ 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.

mailto:aleksandar.mijatovic@cacak.org
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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.

16. 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“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

18. 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. (Образац изјаве из
поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за
заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или факсом на или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
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заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавке. 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. 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. закона. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу 60.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама
чл. 138. - 167. Закона. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из
Републике Србије и из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за
заштиту права понуђача: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-
takse.html).

Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
− да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
− 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,
− износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, − број рачуна: 840-30678845-06 − шифру
плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос),
− позив на број: број или ознака предметне јавне набавке,
− сврха: такса ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке, − корисник:
буџет Републике Србије,
− назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе,
− потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе.
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,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по
протеку 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.

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______________од __________________ за јавну набавку радова ЈНМВ-Р-1.3.1/20
Израда рециклажних платоа за сеоско подручје.

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 учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђач
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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



Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.1/20 19/ 26

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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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка радова за изградњу рециклажних
платоа за сеоско подручје

рб ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.М. Количина
Цена без
ПДВ-а, по
јединици

Укупан износ
без ПДВ-а

1
Рад машине на припреми платоа за контејнере.
Ископ 30 цм са одвозом на депонију до 25 км. Планирање и
ваљање постељице, насипање тампона од каменог агрегата
0-31мм д=30цм са планирањем и ваљањем.

m2 50.00

2 Ископ ручни за темеље зида. m3 1.50
3 Ископ за ојачање темеља са бетоном МБ30 m3 2.20

4 Зидање зидова од бетонског блока 12x20x40 у цементном
малтеру, висина зида 1метар

m3
2.20

5 Бетонирање армирано бетонских стубова и серклажа у
двостраној оплати

m3
0.85

6 Набавка и уградња анкера ради варења металних стубова за
ограду ком. 12.00

7 Набавка и уградња металних стубова од кутијастих профила
дим. 40X40x3 поцинкованих са пвц поклопцима на цевима ком 12.00

8
Набавка и уградња поцинкованог панела за типску ограду
дебљина вертикалних и хоризонталних профила мин. fi 6mm
(Унипромет или слична) h = 1м 19.8 x 1.00

m2 19.80

9

Бетонирање пода д=12цм арматурном мрежом Q 188 са
бетоном МБ30 уз обавезно коришћење вибролетве ради
добијања адекватне равности и сабијености бетона
уз додатак адитива ради отпорности бетона од мраза и соли
(арматура се посебно обрачунава.)

m2 35.90

10
Глачање бетона пода из позиције бр.9 хеликоптером ( машина за
глачање) 2 сата након бетонирања уз додавање феро кварцног
посипа типа Кема или сличан ради постизања боље носивости
кошуњице бетона и отпорности на хемикалије

m2 35,90

11 Набавка и уградња арматуре и арматурне мреже кг 274.01

12
Рад машине на припреми предпростора за прилаз
комуналног камиона. Планирање и ваљање постељице,
насипање тампона од каменог агрегата 0-31мм, д=30цм до
коте бетонираног пода са планирањем и ваљањем

m2 25.78

13
Наношење малтера у једном слоју са унутрашње и спољне
стране бетонског зида и фарбање у зелену боју наменском
акрилном бојом за бетон РАЛ 6002

m2 47,56

СВЕГА, изградња једног рециклажног платоа: / /
Укупно: 13 рециклажних платоа / /

Рок и начин плаћања (не краће од 45 дана) _____ дана од испостављања фактуре.
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Рок важења понуде (не краће од 30 дана) _______ дана

Рок извршења (до 30 календарских дана) ___________календарских дана

Место извршења
До 25 км од града Чачка

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
- О НАБАВЦИ РАДОВА -

Изградња рециклажних платоа за сеоско подручје

Закључен између:
1. ЈКП „Комуналац“ Чачак, 32000 Чачак, улица Николе Тесле бр. 42, матични број 07181655,
ПИБ 101109285, број рачуна: 155-187-31, кога заступа директор др Петар Домановић, (у даљем
тексту: Наручилац)

и

2. ____________________, _______________________, улица__________________________ПИБ
___________________, матични број _______________________, број рачуна:
_____________________, кога заступа _____________________ (у даљем тексту: Извођач
радова),

Основ уговора:
ЈНМВ-Р-1.3.1/20

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________.
Понуда изабраног Извођача радова бр. _______________ од ________________године.

Уговорне стране констатују да је спроведен поступак јавне набавке радова мале
вредности број ЈНМВ-Р-1.3.1/20. На предлог Комисије надлежни орган Наручиоца донео је
Одлуку о додели уговора.

Предмет уговора:
Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова мале вредности – изградња рециклажних
платоа за сеоско подручје, у свему према понуди Извођача радова број ___________ од
_______________ године и техничкој спецификацији из конкурсне документације. Саставни део
уговора је понуда извођача радова, са јединичном ценом.

Цена:
Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора је _______________ динара без пореза
на додату вредност, односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

Рок извршења и пријем радова:
Члан 3.

Радове из члана 1. овог уговора Извођач радова ће извршити у року од ____
календарских дана од дана закључења уговора.

Извођач радова ће извршити услугу на територији града Чачка, удаљености до 25
километара.
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Члан 4
Уколико Извођач радова не изврши радове у уговореном року, из разлога за које је

одговоран, и тиме занемари уредно извршење Уговора, Извођач радова ће морати да плати
Наручиоцу и уговорну казну.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока извршења и
износи 0,2% од уговорене вредности за сваки дан кашњења. Укупна вредност уговорне казне не
може прећи 10% вредности уговора.

Плаћање:
Члан 5.

Наручилац ће за извршење радова платити у року од _____ дана по испостављању
рачуна од стране Извођача радова.

Извођач радова испоставља рачун на основу документа о успешно извршеној услузи,
овереном од стране надзорног органа Наручиоца.

Остале одредбе:
Члан 6.

Радови из члана 1. овог уговора морају да одговарају стандардима за ову врсту радова и
опису из спецификације радова, а гарантни рок је две године.

Члан 7.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора уколико Извођач радова не

изврши извршење радова у року одређеном у члану 3. овог уговора или ако радови не
задоваљавају по квалитету, захтеву и оцени Наручиоца.

Члан 8.
У случају спора који проистекне из пословне сарадње, а који не буде могао да се реши

споразумно, уговорне стране прихватају надлежност суда у Чачку.

Члан 9.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

за Извођача радова за Наручиоца

директор директор
___________________ др Петар Домановић

..............................................
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IX 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 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова ЈНМВ-Р-1.3.1/20 изградња рециклажних платоа за сеоско подручје,
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.
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ПРИЛОГ П/1
ПОШИЉАЛАЦ :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ЈКП „Комуналац“ Чачак

ул. Николе Тесле бр.42
32000 Чачак

(овлашћеном лицу за пријем поште: административном секретару,
канцеларија број 4, радним данима од 07.00 – 14.30 часова)

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Радови на изградњи рециклажних платоаза сеоско подручје

ЈНМВ-Р-1.3.1/20

ПОНУДА-
НЕ ОТВАРАТИ


	Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 

