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32000 Чачак

Ул. Николе Тесле бр. 42

Измена и допуна конкурсне документације

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАНАЛА У
МЕХАНИЧАРСКОЈ РАДИОНИЦИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-Р-1.3.2/20

Рок за подношење понуда 12.03.2020. до 08.30 часова
Јавно отварање понуда 12.03.2020. у 10.00 часова

март 2020. године
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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 1447/1 од 02.03.2020.
године, Комисија за јавну набавку, образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку
број 14473/2 од 02.03.2020. године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За јавну набавку радова ЈНМВ-Р-1.3.2/20

-радови на реконструкцији канала у механичарској радионици-

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.

IV 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
XI Образац изјаве о oбиласку локације

Конкурсна документација има 34 странице.
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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-1.3.2/20 су радови на реконструкцији канала у
механичарској радионици, у кругу предузећа ЈКП “Комуналац” Чачак, Николе Тесле бр. 42.

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)
Миодраг Луковић, директор сектора за техничке послове тел: 032-55-78-202.
Е-mail: miodrag.lukovic@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-1.3.2/20 су радови на реконструкцији канала у
механичарској радионици у објекту ЈКП “Комуналац” Чачак, ул. Николе Тесле бр. 42

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,
IVМЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Технички опис грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији канала у
механичарској радионици

1. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере
Количин

а

1.1
Рушење бетонског пода (дна) канала д=30 cm
са изношењем, утоваром и одвозом шута на

депонију. Обрачун паушално.
пауш. 1.00

1.2

Просецање и рушење дела бетонског пода
објекта до канала у ширини од 60 cm и
ивичне бетонске греде са изношењем,
утоваром и одвозом шута на депонију.

Обрачун по m3.

m3 4.48

1.3

Рушење дела бетонских зидова канала до
коте – 70 cm од коте пода д=20 cm са

изношењем, утоваром и одвозом шута на
депонију. Обрачун по m3.

m3 1.60

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Редни број ОПИС РАДОВА Јединица
мере Количина

2.1

Ручни ископ земљаног и насутог
материјала из дна канала, на делу

проширења канала и испод дна зидова
канала са изношењем, утоваром и одвозом
материјала на депонију. Обрачун по m3.

m3 6.32

2.2

Набавка материјала и разастирање тампон
слоја шљунка у дну канала, на делу

проширења канала и испод дна зидова
канала са набијањем до потребне

збијености. Обрачун по m3.

m3 4.84
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3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина

3.1

Набавка материјала и бетонирање ивичних греда
канала са израдом проширења и ниша за алат

бетоном МБ 30 у двостраној оплати са
убушивањем анкера и ињектирањен смесом за
анкерисање у постојеће зидове. Обрачун по m3.

m3 4.70

3.2

Набавка материјала и бетонирање подне плоче
канала са подбијањем зидова са израдом

таложнила и дела подне плоче објекта бетоном
МБ 30, д=20cm. Обрачун паушално.

пауш. 1.00

3.3
Набавка материјала и бетонирање подне облоге
преко хидроизолације бетоном МБ 30, д=10cm.

Обрачун по m2.
m2 6.80

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина

4.1
Набавка, исправљање сечење савијање,

израда и уградња арматуре. Обрачун по kg. kg 441.34

4.2
Набавка, сечење савијање и уградња
арматурне мреже. Обрачун по kg. kg 165.00

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина

5.1

Попуњавање рупа и шупљина канала и
наношење цементног малтера са

извлачњем и глетовањем до црног сјаја.
Обрачун по m2.

m2 33.35

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

5.2

Набавка материјала и израда хоризонталне
и вертикалне хидроизолације канала
пенетратом у свему према упутству

произвођача. Обрачун по m2.

m2 33.35
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6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина

6.1

Радионичка израда, транспорт и монтажа
челичних „L“ профила и завареног флаха и
уградња и анкерисање у нове бетонске

греде. Контрукција је обојена заштитном и
завршном бојом. Обрачун паушално.

пауш. 1.00

7. РАЗНИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина

2.1 Црпљење и праћење нивоа воде у случају
надолажења исте. Обрачун паушално. пауш. 1.00

Ради припремања одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачи морају да изврше
обилазак објекта.

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

5.3

Набавка материјала и постављање тврдо
пресованог стиропора д = 2 cm и ПВЦ
фолије испод и изнад стиропора у под

канала. Обрачун по m2.

m2 6.8

5.4

Набавка материјала и израда термо фасаде
зидова канала од стиропора д=5 cm, на

слоју лепка, постављање мрежице, угаоних
лајсни, два слоја лепка на проширеном

делу канала. Обрачун по m2.

m2 8.85

5.5

Набавка материјала и израда термо фасаде
зидова канала од стиропора д=2 cm, на

слоју лепка, постављање мрежице, угаоних
лајсни, два слоја лепка на постојећем делу

канала. Обрачун по m2.

m2 15.3
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН

Ред.
број

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

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;

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;

4.

понуђач је дужан да при састављању своје 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 (чл. 75. ст. 2. Закона)

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1.

финансијски капацитет
1) да понуђач у претходних 12 (дванаест) месеци од дана објављивања позива за достављање
понуда, није био неликвидан ни један дан, односно да му рачун није био блокиран;
2) да је понуђач у претходнe 3 обрачунскe годинe (2017., 2018., 2019.) остварио пословни
приход, у износу: од минимум 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

2.

пословни капацитет

1) да је у претходних 5 обрачунских година (децембар 2014- децембар 2019) закључно са
даном објављивања позива за подношење понуда, остварио пословни приход по основу
радова који су предмет јавне набавке тј. изведених грађевинских и грађевинско-занатских и
инсталатерских радова на изградњи, санацији, реконструкцији, адаптацији, доградњи
објеката (стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски, и остали јавни објекти) у
износу од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат
минималне вредности изведених радова од 700.000,00 динара без ПДВ-а

3) Понуђач мора поседовати важеће стандарде ISO 9001 - Систем менаџмента квалитетом

3.

технички капацитет
1) радна машина за ископ и утовар – (СКИП ) – 1 комад
2) теретно возило – (камион за одвоз земље) – 1 комад

4.

кадровски капацитет
1 ) да понуђач има запослених лица на неодређено или одређено време или ангажованих
лица са следећим стручним квалификацијама:
- 10 запослених/ангажованих лица;
2) Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по
основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:
- 1 (једног) дипл. инж. грађ., са лиценцом 400 или 410 или 411 - 1 извршилац
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Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се против
њих не води поступак.
Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који
поседују напред наведене личне лиценце.

5.

Обилазак локације
Детаљно упознавање са локацијом Наручиоца. Заинтересовани Понуђачи који подносе
понуду, дужни су да изврше обилазак објеката, како би се потенцијални понуђачи упознали
са карактеристикама и специфичностима предмета јавне набавке. Лице које ће вршити
обилазак дужно је да представнику Наручиоца преда овлашћење издато од стране
потенцијалног Понуђача.

Наручилац након извршеног обиласка представнику потенцијалног понуђача издаје
писану ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ чији образац је саставни део конкурсне
документације. Обилазак ће се вршити 06.03. 09.03.2020 год.
Понуда понуђача који не доставе наведену изјаву о обиласку локација, сматраће се
неприхватљивом. Особа за контакт је Mиодраг Луковић 032/55-78-202, од 08 – 14 часова.
Прецизан термин обиласка претходно договорити са особом за контакт путем наведеног
телефонског броја.

4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:

Ред.
Број

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

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;

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;

4.

понуђач је дужан да при састављању своје 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 понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1.
финансијски капацитет
/

2.
пословни капацитет
/

3.
технички капацитет
/

4.
кадровски капацитет
/
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4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Ред.
Број

4.4.1. ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

1.

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)

2.

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов
законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:

1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
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-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре

орган надлежан за издавање:

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).

3.

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ
НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода

орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар,
Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно
према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и
наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица,
односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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5.

Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде 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.
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона
(Документ број 8).

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

1.

финансијски капацитет
1) Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након објављивања Позива за
подношење понуда;
2) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019), показатељ за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3
обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 2.000.000,00 динара
без ПДВ-а).
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:

-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три
године (2017., 2018. и 2019. годину)

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,
(паушалац), доставља:
-потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за
претходне три обрачунске године .

2.

пословни капацитет
1) Списак изведених грађевинских радова изведених грађевинских и грађевинско-
занатских и инсталатерских радова на изградњи, санацији, реконструкцији, адаптацији,
доградњи и надградњи објеката . у износу од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а у
претходних 5 обрачунских година децембар 2014 - децембар 2019. године, закључно до дана
објављивања позива за подношење понуда, и оверене окончане ситуације из тог периода,
док уговори могу бити и из ранијег периода – Образац 6; уз потврде издате и потписане од
стране инвеститора (наручилаца), -Образац 7 (Уз овај образац обавезно се прилажу и
фотокопије свих уговора са овереним окончаним ситуацијама):
Овим обрасцима (6 и 7) понуђач доказује да је у претходном периоду за обрачунске године
фебруар 2014 - фебруар 2019. година, закључно до дана објављивања позива за подношење
понуда остварио реализацију за радове из предмета набавке у минималном износу од
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат минималне вредности
изведених радова од 700.000,00 динара без ПДВ-а
2) Фотокопије важећих сертификата ISO 9001-Систем менаџмента квалитетом,

3. технички капацитет
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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.

4.

кадровски капацитет
1.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених или другог
одговарајућег обрасца, као и уговор о раду, а за ангажовано лице, које није у радном односу
код понуђача, треба поднети фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован.
2.) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од
Инжењерске коморе Србије и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен
код понуђача: фотокопија М/МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца
лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа) Ако у
уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за
реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора
којим се то дефинише. За дипломираног инжењера или техничара оспособљеног за рад са
постојећим системом за дојаву пожара понуђач је у обавези да достави уверење о обуци које
издаје произвођач или овлашћени заступник односно дистрибутер.
Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.

5.
Обилазак локације
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА (потписана од стране представника
Наручиоца) да је Понуђач детаљно упознат са локацијом. (Образац XI)
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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-1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској
радионици, 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-1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској радионици,
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
бр. 42, 32000 Чачак (канцеларија бр. 4 - административни секретар) Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2020. године до 08:30
часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 12.03.2020. 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.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована 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 наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова ЈНМВ-Р-1.3.2/20 на реконструкцији канала у
механичарској радионици
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- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској
радионици
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској
радионици
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 на реконструкцији канала у
механичарској радионици9
- 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.

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) 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
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 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: круг предузећа ЈКП Комуналац Чачак, ул. Никое Тесле бр. 42
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 у складу са Законом о заштити потрошача.
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.

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.



Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 19/ 34

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.lukovic@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 јавну набавку радова ЈНМВ-Р-
1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској радионици.
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.
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“.
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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
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
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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-1.3.2/20 на
реконструкцији канала у механичарској радионици

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
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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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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка радова на реконструкцији канала у
механичарској радионици

1. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере
Количин

а
Јединична

цена Укупна цена

1.1
Рушење бетонског пода (дна) канала д=30 cm
са изношењем, утоваром и одвозом шута на

депонију. Обрачун паушално.
пауш. 1.00

1.2

Просецање и рушење дела бетонског пода
објекта до канала у ширини од 60 cm и
ивичне бетонске греде са изношењем,
утоваром и одвозом шута на депонију.

Обрачун по м3.

m3 4.48

1.3

Рушење дела бетонских зидова канала до
коте – 70 cm од коте пода д=20 cm са

изношењем, утоваром и одвозом шута на
депонију. Обрачун по m3.

m3 1.60

Укупно рушење и демонтажа:

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Редни број ОПИС РАДОВА Јединиц
а мере Количина Јединична

цена Укупна цена

2.1

Ручни ископ земљаног и насутог
материјала из дна канала, на делу

проширења канала и испод дна зидова
канала са изношењем, утоваром и одвозом
материјала на депонију. Обрачун по m3.

m3 6.32

2.2

Набавка материјала и разастирање тампон
слоја шљунка у дну канала, на делу

проширења канала и испод дна зидова
канала са набијањем до потребне

збијености. Обрачун по m3.

m3 4.84

Укупно земљани радови:



Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 26/ 34

3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединица

мере Количина Јединичн
а цена

Укупна
цена

3.1

Набавка материјала и бетонирање ивичних греда
канала са израдом проширења и ниша за алат

бетоном МБ 30 у двостраној оплати са
убушивањем анкера и ињектирањен смесом за
анкерисање у постојеће зидове. Обрачун по m3.

m3 4.70

3.2

Набавка материјала и бетонирање подне плоче
канала са подбијањем зидова са израдом

таложнила и дела подне плоче објекта бетоном
МБ 30, д=20cm. Обрачун паушално.

пауш. 1.00

3.3
Набавка материјала и бетонирање подне облоге
преко хидроизолације бетоном МБ 30, д=10cm.

Обрачун по m2.
m2 6.80

Укупно бетонски и армирано бетонски радови:

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Редни број ОПИС РАДОВА Јединица
мере Количина Јединичнацена

Укупна
цена

5.1

Попуњавање рупа и шупљина канала и
наношење цементног малтера са извлачњем
и глетовањем до црног сјаја. Обрачун по

m2.

m2 33.35

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

5.2

Набавка материјала и израда хоризонталне
и вертикалне хидроизолације канала
пенетратом у свену према упутству

произвођача. Обрачун по m2.

m2 33.35

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Редни
број ОПИС РАДОВА Јединиц

а мере Количина Јединична
цена

Укупна
цена

4.1
Набавка, исправљање сечење савијање,

израда и уградња арматуре. Обрачун по kg. kg 441.34

4.2
Набавка, сечење савијање и уградња
арматурне мреже. Обрачун по kg. kg 165.00

Укупно армирачки радови:
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ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

5.3

Набавка материјала и постављање тврдо
пресованог стиропора д = 2 cm и ПВЦ
фолије испод и изнад стиропора у под

канала. Обрачун по m2.

m2 6.8

5.4

Набавка материјала и израда термо фасаде
зидова канала од стиропора д=5 cm, на

слоју лепка, постављање мрежице, угаоних
лајсни, два слоја лепка на проширеном

делу канала. Обрачун по m2.

m2 8.85

5.5

Набавка материјала и израда термо фасаде
зидова канала од стиропора д=2 cm, на

слоју лепка, постављање мрежице, угаоних
лајсни, два слоја лепка на постојећем делу

канала. Обрачун по m2.

m2 15.3

Укупноизолатерски радови:

6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Редни број ОПИС РАДОВА Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна
цена

6.1

Радионичка израда, транспорт и монтажа
челичних „Л“ профила и завареног флаха и
уградња и анкерисање у нове бетонске

греде. Контрукција је обојена заштитном и
завршном бојом. Обрачун паушално.

пауш. 1.00

Укупно браварски радови:

7. РАЗНИ РАДОВИ

Редни број ОПИС РАДОВА Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна
цена

2.1 Црпљење и праћење нивоа воде у случају
надолажења исте. Обрачун паушално. пауш. 1.00
Укупно разни радови:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1 Рушење и демонтажа:

2 Земљани радови:
3 Бетонски и армирано бетонски радови:
4 Армирачки радови:
5 Изолатерски радови:
6 Браварски радови:
7 Разни радови

УКУПНО:

Рок и начин плаћања (не краће од 45 дана) _____ дана од испостављања фактуре.

Рок важења понуде (не краће од 30 дана) _______ дана

Рок извршења (до 30 календарских дана) ___________календарских дана

Место извршења Николе Тесле бр. 42

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

- РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА УМЕХАНИЧАРСКОЈ РАДИОНИЦИ-

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-1.3.2/20

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________.
Понуда изабраног понуђача бр.____________ од ________________године.

Уговорне стране констатују да је спроведен поступак јавне набавке радова мале
вредности број ЈНМВ-Р-1.3.2/20. На предлог Комисије надлежни орган Наручиоца донео је
Одлуку о додели уговора.

Предмет уговора:

Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка мале вредности, набавка радова – реконструкција
канала у механичарској радионици, 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.
Ипоручилац ће извршити услугу на територији града Чачка, локација Николе Тесле бр.

42.



Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ-Р-1.3.2/20 30/ 34

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.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова предвиђених овим
уговором.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према достављеној понуди.
Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова давање упутстава извођачу радова и
решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 5.
Извођач радова дужан је да:

1) изведе радове у складу са овим уговором;
2) обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од
опасности проузроковања штете;
3) да уредно води грађевински дневник;
4) о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана сазнања за чињенице

Плаћање:
Члан 6.

Наручилац ће за извршење радова платити у року од ______ дана по испостављању
фактуре Извођача радова.

Остале одредбе:
Члан 7.

Радови из члана 1. овог уговора морају да одговарају стандардима за ову врсту радова и
опису из спецификације радова, а гарантни рок је у складу са Правилником о минималним
роковима за поједине врсте објеката односно радова (“Службени гласник РС”, број 93/11).

Члан 8.
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 9.
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 10.
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-1.3.2/20 на реконструкцији канала у механичарској радионици,
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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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач ________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке радова ЈНМВ-Д-1.3.2/20 - на реконструкцији канала у
механичарској радиони, обишао је локације где ће се изводити радови који су предмет јавне
набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за
припрему понуде.

Датум Понуђач

__________________ М.П. ___________________

За Наручиоца: _______________________ М.П.

(п о т п и с)
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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 – 15.00 часова)

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАНАЛА У МЕХАНИЧАРСКОЈ РАДИОНИЦИ

ЈНМВ-Р-1.3.2/20

ПОНУДА-
НЕ ОТВАРАТИ


	Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 

