ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Ж а б а љ, Светог Николе 7

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВА
,,Одржавање атмосферске канализације”

БР: 24/18

Рок за подношење понуда:

до 19.06.2018. године до 10 часова

Отварање понуда:

19.06.2018. године у 15:30 часова

Јун , 2018. године
Укупан број страна: 29
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – радова
,,Одржавање атмосферске канализације”
ЈНМВ бр. 24/18
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ЧИСТОЋА“ Жабаљ,
Адреса: Светог Николе 7, 21230 Жабаљ.
Интернет страница: www.cistocazabalj.co.rs
Контакт: Радомир Злоколица, директор. Тел 021/2100-429
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 24/18 су радови : ,,Одржавање атмосферске канализације”.
Ознака из општег речника набавке:
Ознака из општег речника набавке : 45246400 - Радови на заштити од поплава.
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 24/18 су радови : ,,Одржавање атмосферске канализације”.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
- није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт
Лице за контакт: Љиљана Ковач 021/832246
Е - mail адреса: javnenabavkecistoca@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 24/18 су радови : ,,Одржавање атмосферске канализације”
Ознака из општег речника набавке:
Ознака из општег речника набавке : 45246400 - Радови на заштити од поплава.
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 24/18 су радови : ,,Одржавање атмосферске канализације”
2. Партије
Набавка се не спроводи по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Р.Б.

ПОЗИЦИЈА – ОПИС РАДОВА

Јед. мере

1.

Геодетско обележавање трасе пре почетка извођења радова

ком

2.

Шлицовање подземних инсталација

ком

3.

Сечење дрвећа и уклањање пањева и корења
Ископ отворених канала
Извршити ископ отворених канала 70% машински и 30% ручно.
Дубина канала износи 1.0m. Ископани материјал однети на
депонију. Након завршених ископа и утовара, зелене и остале
површине очистити и вратити у првобитно стање. Пресек
новоформираног канала је трапезаст, нагиба бокова 1:1 ширине
дна 0.5 m, дубине 1.0 m.

ком

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Чишћење отворених канала
Извршити чишћење постојећих канала, машински или ручно са
ископом – продубљењем дна канала и бочним проширењем
канала. Ископани материјал однети на депонију. Након
завршених ископа и утовара, зелене и остале површине очистити
и вратити у првобитно стање.
Уградња цевовода ДН300
Уградњу цевовода ДН300 извршити утискивањем ручно или
машински. Пре уградње цевовода извршити подбушивање испод
коловоза гарнитуром за подбушивање са пречником отвора
Ф400mm. Позиција укључује сав рад, материјал и транспорте за
постављање цевовода.

м3

м3

м1

Уградња цевовода ДН400
Уградњу цевовода ДН400 извршити утискивањем ручно или
машински са армираном бетонском цеви Ф400. Пре уградње
цевовода извршити подбушивање испод коловоза гарнитуром за
подбушивање са пречником отвора Ф500mm Позиција укључује
сав рад, материјал и транспорте за постављање цевовода.

м1

Уградња цевовода ДН500
Уградњу цевовода ДН500 извршити утискивањем ручно или
машински са армираном бетонском цеви Ф500. Пре уградње
цевовода извршити подбушивање испод коловоза гарнитуром за
подбушивање са пречником отвора Ф600mm Позиција укључује
сав рад, материјал и транспорте за постављање цевовода.

м1

Машинско скидање вишка земљаног материја са банкина у
дебљини д=20 cm са утоваром у возило и одвозом скинутог
материјала на депонију до 5km.

м2

Машинско сечење асфалта
Машинско сечење бетона
Рушење асфалтног коловоза дебљине д=10cm са ручним
утоваром у возило и одвозом шута на депонију до 5km.

м1
м1
м2
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13.

Рушење армираних бетонских колских улаза и тротоара
дебљине д=20cm са ручним утоваром у возило и одвозом
шута на депонију до 5km.

м2

14.

Израда крилног зида од бетона. Израда бетонског крилног зида
од набијеног бетона МБ20 подразумева набавку, транспорт и
уградњу потребног материјала, постављање оплате и њено
уклањање. Дебљина бетонског крилног зида је д=20cm, дужине
л=2,3m и висине х=1,5m. Крилни зид се налази на крају
зацевљења на прелазу у канал. Позиција обухвата додатни ископ,
постељицу од сабијеног песка, монтажу и демонтажу оплате. Зид
се поставља тако да прелази линију терена – горњу коту плоче
кућног прилаза за 20 cm. Обрачун се врши по комаду урађеног
крилног зида за сав рад и материјал.

ком

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Уградња бетона МБ20
Позиција подразумева враћање свих бетонских колских улаза и
тротоара у првобитно стање.
Уградња асфалта
Позиција подразумева враћање саобраћајница-коловоза у
првобитно стање.
Израда AB канализационог шахта светлог отвора F1000mm.
Радови обухватају набавку материјала, допремање на
градилиште, уградњу и демонтажу оплате, затим: допунски
ископ земље II категорије, планирање дна шахта, израду
постељице од шљунка д=10cm, израду изравнајућег слоја бетона
МБ20 дебљине д=20cm, припрема арматуре и њено уграђивање,
уградњу поклопца F600mm, носивости 25kN, бетонирање дна и
зидова шахта бетоном МБ30, горње плоче са уградњом оквира за
поклопац и израду кинете. Шахт је дубине светлог отвора H=2m
просечно. Обрачун се врши по комаду урађеног шахта за сав рад
и материјал.
Чишћење затвореног система атмосферске канализације
Извршити чишћење делова зацевљене мреже атмосферске
канализације и припадајућих шахтова специјалним возилом
(пумпом) за чишћење канализације са потисним дејством.
Чишћење ће се вршити на деловима цевовода минималне дужине
L=30m између припадајућих шахтова.
Материјал који се испере транспортовати на депонију до 5km.
Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног дела цевовода
затворене атмосферске канализације.
Ручна израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31,5
mm у слоју дебљине д=10cm са ручним разастирањем ,
планирањем и набијањем.
Прочишћавањен цевовода ДН300 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима. Извршити машинско
прочишћавање цевовода ДН300 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за
подбушивање-прочишћавање цеви са одговарајућим пречником
спирале за цев ДН300. Прочишћавање вршити на местима где је
цевовод непроходан услед вишегодишњег таложења земљаног и
грађевинског отпада, а сам цевовод је у добром стању и не
постоји потреба за његовим мењањем. Сав избачени материјал из
цевовода утоватити у возило и однети на депонију до 5km.
Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног цевовода.

м3

тона

ком

м1

м3

м1
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21.

22.

23.

Прочишћавањен цевовода ДН400 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима. Извршити машинско
прочишћавање цевовода ДН400 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за
подбушивање-прочишћавање цеви са одговарајућим пречником
спирале за цев ДН400. Прочишћавање вршити на местима где је
цевовод непроходан услед вишегодишњег таложења земљаног и
грађевинског отпада, а сам цевовод је у добром стању и не
постоји потреба за његовим мењањем. Сав избачени материјал из
цевовода утоватити у возило и однети на депонију до 5km.
Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног цевовода.
Прочишћавањен цевовода ДН500 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима. Извршити машинско
прочишћавање цевовода ДН500 на постојећим колским
приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за
подбушивање-прочишћавање цеви са одговарајућим пречником
спирале за цев ДН500. Прочишћавање вршити на местима где је
цевовод непроходан услед вишегодишњег таложења земљаног и
грађевинског отпада, а сам цевовод је у добром стању и не
постоји потреба за његовим мењањем. Сав избачени материјал из
цевовода утоватити у возило и однети на депонију до 5km.
Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног цевовода.
Чишћење улице и враћање у првобитно стање
Извршити чишћење коловоза, тротоара и зелених површина
након завршених радова.

м1

м1

м1

Напомена: Динамику вршења радова одређује наручилац по сопственим потребама у току године.
Извођач радова мора бити доступан 24 часа у дану на располагању наручиоцу. У случају хитне
интервенције, извођач радова је у обавези да по позиву Наручиоца започне вршење радова у року
не дужим од 8 часова.
Место извођења радова: Територија општине Жабаљ

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
•

техничка документација није предвиђена конкурсном документацијом.
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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

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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;
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)
Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4)
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 ;
5)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- да понуђач није био у блокади у претходних шест месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда.
2.

Технички капацитет:

1. Камион кипер - 1 комад;
2. Ровокопач – утоваривач (комбинована машина) – 1 комад;
3. Муљна пумпа за црпљење воде 3KW или јаче – 1 комад;
4. Гарнитура за подбушивање испод коловоза – 1 комад;
5. Агрегат 5KW или јаче – 1 комад;
6. Вибро плоча – вибронабијач – 1 комад;
7. Специјално возило (пумпа) за чишћење канализације – 1 комад.
3.

Пословни капацитет – референце

1. Да је понуђач у претходне три години (и у 2015. години, и у 2016. години и у 2017. години)
вршио послове на одржавању атмосферске канализације.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из
члана 75. Став 1.тачка 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама , доказује се достављањем Изјаве
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује услове
утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне
докуметнције је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом.
Услов из члана чл. 75. ст. 2) -Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве о поштовању
обавеза из члана 75. Став 2 Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- да понуђач није био у блокади у претходних шест месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда (доказује се потврдом НБС-је – која је издата после објављивања позива за
подношење понуда) .
2.

Технички капацитет:

1. Камион кипер - 1 комад
2. Ровокопач-утоваривач(комбинована машина) – 1 комад
3. Муљна пумпа за црпљење воде 3KW или јаче – 1 комад
4. Гарнитура за подбушивање испод коловоза – 1 комад
5. Агрегат 5KW или јаче – 1 комад
6. Вибро плоча – вибронабијач – 1 комад
7. Специјално возило (пумпа) за чишћење канализације – 1 комад
За испуњеност додатних услова 2. Технички капацитет, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
За наведену опрему треба доставити доказ о власништву - уговор о купопродаји, или рачун, или
инвентарска листа ( пописна листа), или уговор о лизингу, закупу , са роком не краћим од
уговореног рока.
За Специјално возило (пумпа) за чишћење канализације доставити АТЕСТ
(оригинал или оверену копију) или јединствену царинску исправу – декларацију (оригинал или
оверену копију) као доказ да се ради о том типу возила.
3.

Пословни капацитет – референце

1.
Да је понуђач у претходне три години (и у 2015. години, и у 2016. години и у 2017.
години) вршио послове на одржавању атмосферске канализације, као доказ доставити
копије уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву, потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Радова : ,,Одржавање атмосферске канализације”
Број: 24/18

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

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности, број 24/18 Радова ,,Одржавање атмосферске канализације”, 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)
Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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
Радова ,,Одржавање атмосферске канализације“
Број: 24/18

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности , број 24/18 Радова ,,Одржавање атмосферске канализације“, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
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;
3)
Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ Трг Светог Саве бб, 21230 Жабаљ, са
назнаком Понуда за јавну набавку број 24/18 Радова ,,Одржавање атмосферске
канализације“- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до
19.06.2018 године до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА;
•
СВЕ ПОТРЕБНЕ ДОКАЗЕ НАВЕДЕНЕ У ДЕЛУ ДОДАТНИ УСЛОВИ ОВЕ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;
•
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;
•
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА;
•
МОДЕЛ УГОВОРА:
•
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
•
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА
Сви обрасци морају бити потписани и оверени.
•

3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка се не спроводи 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 ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Светог
Николе 7, 21230 Жабаљ, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку, број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске канализације”,
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске канализације”,
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- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за
јавну набавку, број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске
канализације”, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку, број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске
канализације”, - 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
адресе 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, 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 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 обавезних услова из члана 75.
Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. Став
1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
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 је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи:
•
Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•
Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу квалитета
За гаранцију квалитета за извршене радове директно је одговоран понуђач, под кривичном и
материјалном одговорношћу, током трајања уговора.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Динамику вршења радова одређује наручилац по сопственим потребама у току трајања уговора.
Извођач радова мора бити доступан 24 часа у дану на располагању наручиоцу. У случају хитне
интервенције, извођач радова је у обавези да по позиву Наручиоца започне вршење радова у року
не дужим од 8 часова.
Место извођења радова: Територија општине Жабаљ
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. Други захтеви
Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
Понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
Да је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Наручилац одређује да се укупна цена понуде исказује у динарима , и иста мора бити исказана са и
без ПДВ-а.
Понуђена цена треба да садржи све трошкове које Понуђач има у реализацији предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
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, Министарству финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја 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 И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13/29

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 javnenabavkecistoca@gmail.com, факсом на број 021-2100430 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у радно време од 7-15 часова радним
данима.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор
објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 24/18.
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 на Порталу јавних набавки.
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 ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
коју представља укупна цена без ПДВ-а коју понуђачи понуде. Укупна цена се односи на
укупну цену из обрасца структуре цена и то без ПДВ-а.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају да су понуде Понуђача идентичне по свим претходно наведеним критеријумима, избор
Понуђача ће се извршити жребом.
по свим претходно наведеним критеријумима, избор Понуђача ће се извршити жребом.
Комисија ће упутити писани позив Понуђачима који поднесу понуде са истом ценом да
присуствују поступку избора најповољније понуде, односно додоели уговора, путем жреба.
Поступак жребања ће се спровести јавно у просторијама Наручиоца у Жабљу у улици Светог
Николе 7. Поступак ће спровести Комисија за предметну јавну набавку. О поступку доделе уговора
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путем жреба Комсија ће водити записник. Комисија ће обезбедити техничке услове за спровођење
избора најповољније понуде, путем жреба. Папири са подацима о понуђачима, исте величине и
боје, биће ковертирани у идентичним ковертама и стављени пред свим присутним лицима, у
празну кутију.
Члан комисије ће из кутије извући један коверат који садржи податке о једном понуђачу. Понуђачу
који буде изабран на наведени начин, биће додељен уговор.
16. 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 О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА) - (Образац изјаве из поглавља XI).
17. 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.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланома 63. Став 2 Закона о јавним набавкама указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6 Закона о јавним
набавкама.
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 о јавним
набавкама.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

15/29

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА бр. _________ од ___.___.2018.
за јавну набавку мале вредности број 24/18 Радова
,,Одржавање атмосферске канализације”

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______________________________.
Врста правног лица:
а) велико б) средње

в) мало

Понуду подносим:
а) самостално б) са подизвођачем в) заједничка понуда

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

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

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

Напомена:
„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, 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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OБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске канализације”
Предмет јавне набавке број 24/18 радова ,,Одржавање атмосферске канализације”

1.

ПОЗИЦИЈА – ОПИС РАДОВА
Геодетско обележавање трасе пре почетка извођења радова

2.

Шлицовање подземних инсталација

ком

3.

Сечење дрвећа и уклањање пањева и корења
Ископ отворених канала

ком

Р.Б.

4.

5.

Извршити ископ отворених канала 70% машински и 30% ручно.Дубина
канала износи 1.0 m.Ископани материјал однети на депонију. Након
завршених ископа и утовара, зелене и остале површине очистити и вратити
у првобитно стање.Пресек новоформираног канала је трапезаст,нагиба
бокова 1:1 ширине дна 0.5 m,дубине 1.0 m
Чишћење отворених канала
Извршити чишћење постојећих канала, машински или ручно са ископом –
продубљењем дна канала и бочним проширењем канала. Ископани
материјал однети на депонију. Након завршених ископа и утовара, зелене и
остале површине очистити и вратити у првобитно стање.

Јед. мере

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-а

ком

м3

м3

Уградња цевовода ДН300
6.

Уградњу цевовода ДН300 извршити утискивањем ручно или машински.
Пре уградње цевовода извршити подбушивање испод коловоза гарнитуром
за подбушивање са пречником отвора Ф400mm. Позиција укључује сав
рад,материјал и транспорте за постављање цевовода.

м1
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7.

Уградња цевовода ДН400
Уградњу цевовода ДН400 извршити утискивањем ручно или машински са
армираном бетонском цеви Ф400. Пре уградње цевовода извршити
подбушивање испод коловоза гарнитуром за подбушивање са пречником
отвора Ф500mm Позиција укључује сав рад,материјал и транспорте за
постављање цевовода.

м1

Уградња цевовода ДН500

8.

Уградњу цевовода ДН500 извршити утискивањем ручно или машински са
армираном бетонском цеви Ф500. Пре уградње цевовода извршити
подбушивање испод коловоза гарнитуром за подбушивање са пречником
отвора Ф600mm Позиција укључује сав рад,материјал и транспорте за
постављање цевовода.

9.

Машинско скидање вишка земљаног материја са банкина у дебљини
д=20 cm са утоваром у возило и одвозом скинутог материјала на депонију
до 5km

м2

10.

Машинско сечење асфалта

м1

11.

Машинско сечење бетона

м1

12.

Рушење асфалтног коловоза дебљине д=10cm са ручним утоваром у
возило и одвозом шута на депонију до 5km

м2

13.

14.

Рушење армираних бетонских колских улаза и тротоара дебљине
д=20cm са ручним утоваром у возило и одвозом шута на депонију до
5km
Израда крилног зида од бетона.
Израда бетонског крилног зида од набијеног бетона МБ20 подразумева
набавку,транспорт и уградњу потребног материјала, постављање оплате и
њено уклањање. Дебљина бетонског крилног зида је д=20cm, дужине

м1

м2

ком
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л=2,3m и висине х=1,5m. Крилни зид се налази на крају зацевљења на
прелазу у канал. Позиција обухвата додатни ископ, постељицу од сабијеног
песка, монтажу и демонтажу оплате. Зид се поставља тако да прелази
линију терена – горњу коту плоче кућног прилаза за 20 cm. Обрачун се
врши по комаду урађеног крилног зида за сав рад и материјал.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Уградња бетона МБ20
Позиција подразумева враћање свих бетонских колских улаза и тротоара у
првобитно стање.
Уградња асфалта
Позиција подразумева враћање саобраћајница-коловоза у првобитно стање
Израда AB канализационог шахта светлог отвора F1000mm.
Радови обухватају набавку материјала, допремање на градилиште, уградњу
и демонтажу оплате,затим: допунски ископ земље II категорије, планирање
дна шахта,израду постељице од шљунка д=10cm, израду изравнајућег слоја
бетона МБ20 дебљине д=20cm, припрема арматуре и њено уграђивање,
уградњу поклопца F600mm, носивости 25kN, бетонирање дна и зидова
шахта бетоном МБ30, горње плоче са уградњом оквира за поклопац и
израду кинете. Шахт је дубине светлог отвора H=2m просечно. Обрачун се
врши по комаду урађеног шахта за сав рад и материјал.
Чишћење затвореног система атмосферске канализације
Извршити чишћење делова зацевљене мреже атмосферске канализације и
припадајућих шахтова специјалним возилом (пумпом) за чишћење канализације
са потисним дејством. Чишћење ће се вршити на деловима цевовода минималне
дужине L=30m између припадајућих шахтова.
Материјал који се испере транспортовати на депонију до 5km. Обрачун се врши
по дужном метру прочишћеног дела цевовода затворене атмосферске
канализације.

Ручна израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm у слоју
дебљине д=10cm са ручним разастирањем , планирањем и набијањем.
Прочишћавањен цевовода ДН300 на постојећим колским приступима
и тротоарским прелазима.

м3
тона

ком

м1

м3
м1

Извршити машинско прочишћавање цевовода ДН300 на постојећим колским
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приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за подбушивањепрочишћавање цеви са одговарајућим пречником спирале за цев ДН300.
Прочишћавање вршити на местима где је цевовод непроходан услед
вишегодишњег таложења земљаног и грађевинског отпада, а сам цевовод је у
добром стању и не постоји потреба за његовим мењањем. Сав избачени материјал
из цевовода утоватити у возило и однети на депонију до 5km. Обрачун се врши по
дужном метру прочишћеног цевовода.

21.

22.

23.

Прочишћавањен цевовода ДН400 на постојећим колским приступима
и тротоарским прелазима.
Извршити машинско прочишћавање цевовода ДН400 на постојећим
колским приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за
подбушивање-прочишћавање цеви са одговарајућим пречником спирале за
цев ДН400. Прочишћавање вршити на местима где је цевовод непроходан
услед вишегодишњег таложења земљаног и грађевинског отпада, а сам
цевовод је у добром стању и не постоји потреба за његовим мењањем. Сав
избачени материјал из цевовода утоватити у возило и однети на депонију
до 5km. Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног цевовода.
Прочишћавањен цевовода ДН500 на постојећим колским приступима
и тротоарским прелазима.
Извршити машинско прочишћавање цевовода ДН500 на постојећим
колским приступима и тротоарским прелазима са гарнитуром за
подбушивање-прочишћавање цеви са одговарајућим пречником спирале за
цев ДН500. Прочишћавање вршити на местима где је цевовод непроходан
услед вишегодишњег таложења земљаног и грађевинског отпада, а сам
цевовод је у добром стању и не постоји потреба за његовим мењањем. Сав
избачени материјал из цевовода утоватити у возило и однети на депонију
до 5km. Обрачун се врши по дужном метру прочишћеног цевовода.
Чишћење улице и враћање у првобитно стање
Извршити чишћење коловоза, тротоара и зелених површина након
завршених радова

м1

м1

м1
УКУПНО:
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Динамику вршења радова одређује наручилац по сопственим потребама у току трајања уговора. Извођач радова мора бити доступан 24 часа у
дану на располагању наручиоцу. У случају хитне интервенције, извођач радова је у обавези да по позиву Наручиоца започне вршење радова у
року не дужим од 8 часова.
За гаранцију квалитета за извршене радове директно је одговоран понуђач, под кривичном и материјалном одговорношћу,
током трајања уговора.
Јединичне цене су фиксне за време трајања уговора.
Место извођења радова: Територија општине Жабаљ.
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда износи _____ дана. (минимум 30 дана);
Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу износи______%, и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. (по Закону исти не може бити већи од 50 %);
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају
саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.................................................
Печат и потпис

НапоменаОбразац 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
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан
са садржином модела уговора.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
број 24/18 Радова ,,Одржавање атмосферске канализације”
Закључен дана ____________2018. године између:
Наручиоца ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
са седиштем у Жабљу, улица Светог Николе 7,
ПИБ:107051272, Матични број: 20732580.
Број рачуна: 340-11007085-94; Назив банке: Ерсте банка,
Телефон:021/2100429,
кога заступа Радомир Злоколица
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:.......................................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач),
Подизвођачи1:
1.
______________________________________________
2.
______________________________________________
Учесници у заједничкој понуси:
1.
______________________________________________
2.
______________________________________________
3.
______________________________________________
1

Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке
понуде. УКОЛИКО СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО,
ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ БРИСАН. Када је реч о понуди са
подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица
овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. Када је реч о заједничкој понуди
потребно је уписати: -пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица
овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични
број; -пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање,
седиште, ПИБ и матични број
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Члан 1.
На основу Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 24/18,
Наручилац уступа, а Извођач прихвата да обави радове предметне јавне набавке: РадовиОдржавање атмосферске канализације, а у свему према техничкој спецификацији и понуди
Извођача број _______________ од ____________ 2018. године.
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Извођач дао у понуди.
Фактурисање се врши по јединичним ценама из понуде, и то до износа процењене врдности која
износи 1.666.667,00 динара без ПДВ-а за уговорени период.
Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Извођача број ____________________
код _______________ банке, на основу испостављене фактуре, у року од 45 дана од дана пријема
фактуре, са могућношћу плаћања на рате.
Авансно плаћање није дозвољено
Члан 3.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у свему према прихваћеној понуди, техничкој
спецификацији и условима датим у конкурсној документацији, а у складу са важећим нормативима
и стандардима који важе за ту врсту посла.
Члан 4.
Динамику вршења радова одређује наручилац по сопственим потребама у току трајања уговора.
Извођач радова мора бити доступан 24 часа у дану на располагању наручиоцу.
У случају хитне интервенције, извођач радова је у обавези да по позиву Наручиоца започне
вршење радова у року не дужим од 8 часова.
Члан 5.
Извођач се обавезује да за извођење уговорених радова обезбеди потребна техничка средства и
радну снагу као и да набави потребан материјал.
Извођач је обавезан да се у току извођења радова придржава свих прописа о заштити и
безбедности здравља на раду за своје раднике,да сноси све последице ако дође до повреде
радника, као и да на прописан начин у сваком моменту обезбеди градилиште у циљу заштите
трећих лица.
Члан 6.
Надзор над Извођачем уговорених радова обезбедиће Наручилац именовањем лица или
ангажовањем Надзорног органа. Наручилац ће обавестити Извођача о лицу или Надзорном органу
који ће у његово име вршити надзор.
Члан 7.
Извођач је обавезан да води сву прописану техничку документацију (грађевинску књигу и
грађевински дневник) који ће служити за обрачун изведених радова.
Члан 8.
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно извршених радова уз примену
јединичних цена из Понуде са комплетном документацијом (грађевинску књигу и грађевински
дневник), а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Члан 9.
Примопредаја извршених радова се вршити записнички уз присуство представника обе уговорене
стране и лица или Надзорног органа, који ће својим потписом и печатом оверити квантитет и
квалитет извршених радова.
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Члан 10.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и других важећих прописа за ову област.
Члан 11.
Сви спорови који евентуално настану у току примене овог Уговора решаваће се међусобним
споразумом уговорних страна.
Уколико се спор не реши на начин из претходног става овог члана, за решавање истог је надлежан
Привредни суд у Новом Саду.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________
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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

ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 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 мале вредности, број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске канализације”, 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.
28/29

XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. 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:
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке мале вредности , број 24/18 Радова: ,,Одржавање атмосферске канализације”,
испуњава све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то: поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

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