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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Сл. гласник РС", бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, бр. 404-105/2015-02 од 14.12.2015. године и Решења о образовању
комисије, бр. 404-105/2015-02/1 од 14.12.2015. године, за јавне набавке наручилац је
припремио
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
у поступку јавне набавке мале вредности грађевинских и електрорадова на изградњи
стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава, бр. ЈН
06/2015.
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Конкурсна документација има укупно 40 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: Општина Црна Трава
Адреса: Трг Милентија Поповића број 61, 16215 Црна Трава
ПИБ: 101064719
Матични број: 07205694
Шифра делатности: 8411
Интернет страница Наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 06/2015 су радови – грађевински и електрорадови на
изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна
Трава.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јелена Глигоријевић.
Е - маил адреса (или број факса): jelena.gligorijevic@opstinacrnatrava.org.rs.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 06/2015 су радови – грађевински и електрорадови на
изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна
Трава, 45223500 – конструкције од армираног бетона, 45231400 – радови на изградњи
електроенергетских водова и 45342000 – постављање ограда.
2. Партије
Набавка није обликована у партијама.
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III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
RB

OPIS RADOVA

Jed.mere Količina

Cena

UKUPNO

PREDMER I PREDRAČUN
GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI STUBA BAZNE
STANICE MOBILNE TELEFONIJE U MZ DARKOVCE
OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE ELEKTRORADOVA
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog
predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom
prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu
radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog
organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova
obuhvaćeni su:
A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.
B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali
troškovi koji terete gradnju.
C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.
D) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu.
E) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta.
F) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.
G) Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera
u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa.
I

PRIPREMNI RADOVI

1

Obeležavanje projektovanih objekata na
terenu na osnovu analitičko geodetskih
elemenata iz projektne dokumentacije.
Obračun po kompletu.

komplet

1.00

Uklanjanje postojećeg rastinja i čišćenje
terena za potrebe izgradnje predajnika –
repetitora.
Obračun po m2.

m2

80.00

2

PRIPREMNI RADOVI
II

UKUPNO:

ZEMLJANI RADOVI
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1

2

3

4

Skidanje humusa u sloju prosečne debljine
30 cm sa odguravanjem na prosečnu
udaljenost od 10 m do privremene
deponije.
Obračun sve komplet po m2.

m2

2.25

Mašinski iskop zemlje III kategorije za
temelje predajnika - repetitora uskop je do
dubine od 2.20 m. Višak zemlje razastrti na
parceli.
Obračun sve komplet po m3.

m3

6.50

Sabijanje podtla ispod stope temelja ručno
do potrebne zbijenosti sa modulom
stišljivosti MS 20 MPa, kontrolu kvaliteta
zbijenosti izvršiti opitnom pločom od 30
cm i dostaviti ateste o zbijenosti.
Obračun sve komplet po m2.

m2

2.25

Nabavka dovoz i ugrađivanje rečnog
šljunka u sloju d=20 cm uz nabijanje do
potrebne zbijenosti. (MS 25 MPa) uz
obaveznu dostavu atesta.
Obračun sve komplet po m3

m3

0.45

ZEMLJANI RADOVI
III

1

2

3

UKUPNO:

BETONSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja betonskog
tampona d=5cm od betona MB 20. preko
sloja stabilizovanog šljunka.
Obračun sve komplet po m2

m2

2.25

Nabavka, transport i ugradnja antenskog
nosača od centrifugalnog armirano –
betonskog stuba ekvivalentan tipu: AB
9/630 proizvodnje: „Betonjerka“ Čačak.
Ugradnju izvršiti u temelj saglasno poziciji
3. Betonskih radova.
Obračun sve komplet po komadu.

komada

1.00

Betoniranje armiranobetonskih temelja od
betona MB 30. Beton spraviti, ugraditi i
negovati saglasno statičkom proračunu i
tehničkim uslovima za betonske i
armiračke radove uz obaveznu dostavu

m3

6.50
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atesta o kvalitetu cementa. Armaturu
obračunati posebno.
Obračun sve komplet po m3
BETONSKI RADOVI
IV

1

UKUPNO:

ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, čišćenje, sečenje, ispravljanje,
prenos, postavljanje i vezivanje ili
zavarivanje armature u svemu prema
statičkom proračunu i detaljima armature
bez obzira na prečnik i složenost armature
Obračun sve komplet po kg.
NAPOMENA: količina je data približno na
osnovu količine betona, Tačna količina
utvrdiće se naknadno po završenim
detaljima i specifikaciji

kg

ARMIRAČKI RADOVI

136.00
UKUPNO:

REKAPITULACIJA
I

PRIPREMNI RADOVI

II

ZEMLJANI RADOVI

III

BETONSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI

IV

UKUPNO DINARA BEZ PDV-a:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om
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RB

OPIS RADOVA

Jed.mere Količina

Cena

UKUPNO

PREDMER I PREDRAČUN
GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA IZGRADNJU
OGRADE NA KP 5545/4 KO DARKOVCE
OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐZANATSKIH RADOVA
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog
predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom
prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu
radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog
organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova
obuhvaćeni su:
A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.
B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali
troškovi koji terete gradnju.
C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.
D) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu.
E) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta.
F) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.
G) Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera
u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa.
I

ZEMLJANI RADOVI

1

Iskop zemlje III i IV kategorije. Iskop
izvesti prema projektu i datim kotama.
Bočne strane pravilno odseći, a dno
nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti
i nivelisati teren.
Obračun po m³.

m³

4.00

Izrada šljunčanog tampona debljine 10 cm
sa razastiranjem i sabijanjem, sa izradom
projektovanih padova sa tačnošću ±1 cm.
Materijal za nasip treba da bude čist i bez
ikakvih štetnih materija.
Obračun po m³.

m³

1.00

2
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ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO:

II

BETONSKI I AB RADOVI

1

Izrada betonskog temelja ograde dimenzija
20x40 cm, od marke betona MB30.
Obračun po m³.

m³

3.50

Izrada betonske sokle ograde u oplati,
dimenzija 20x20 cm, od marke betona
MB30.
Obračun po m³.

m³

1.50

2

BETONSKI I AB RADOVI
III
1

2

3

4

5

UKUPNO:

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka transport i ugradnja u betonsku
soklu plastificiranih čeličnih stubova
dimenzija 40x40x2 mm, visine h = 180 cm.
Obračun po komadu

komada

15.00

Nabavka transport i ugradnja u betonsku
soklu plastificiranih čeličnih stubova
dimenzija 40x40x2 mm, visine h = 200 cm.
Oznaka A
Obračun po komadu

komada

2.00

Nabavka transport i ugradnja u betonsku
soklu plastificiranih čeličnih stubova
dimenzija 40x40x2 mm, visine h = 210 cm.
Oznaka B
Obračun po komadu

komada

2.00

Nabavka transport i ugradnja plastificiranih
čeličnih kosnika na uglovima ograde
dimenzija 40x40x2mm, visine h = 120 cm.
Obračun po komadu

komada

8.00

Nabavka, transport i ugradnja ograde od
pocinkovane plastificirane žice, veličine
okna 40x40 m. Visina h=160 cm
Obračun po m'.

m'

40.00
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6

Nabavka i ugradnja vrata od plastificiranih
čeličnih profila 40x40x2mm, dimenzije
90x180cm, sa ispunom od žičane mreže
veličine okna 40x40mm, u svemu prema
datoj šemi.Vrata snabdeti bravom za
zaključavanje
Obračun po komadu.

komada

BRAVARSKI RADOVI

1.00
UKUPNO:

REKAPITULACIJA
I

ZEMLJANI RADOVI

II

BETONSKI I AB RADOVI

III

BRAVARSKI RADOVI
UKUPNO DINARA BEZ PDV-a:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om

RB

OPIS RADOVA

Jed.mere

Količina

Cena

UKUPNO

PREDMER I PREDRAČUN
ELEKTRORADOVA ZA IZGRADNJU STUBA BAZNE
STANICE MOBILNE TELEFONIJE U MZ DARKOVCE
OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE ELEKTRORADOVA
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog
predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom
prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu
radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog
organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova
obuhvaćeni su:
A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.
B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali
troškovi koji terete gradnju.
C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.
D) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu.
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E) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta.
F) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.
G) Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u
građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa.
I

GRAĐEVINSKI RADOVI

1

Obeležavanje trase, priprema sa čišćenjem
iste, iskop i zatrpavanje rova u zemlji III
kategorije za polaganje energetskog
napojnog kabla dubine 0,8 m širine 0,4 m,
po dnu rova nasuti sloj peska debljine 10
cm. Po polaganju kabla nasuti još jedan sloj
peska debljine 10cm a posle toga poređati
red PVC GAL štitnika i PVC traku
upozorenja. Ostatak rova zatrpati zemljom u
slojevima od po 20 cm sa nabijanjem zemlje
do postizanja zbijenosti slične onoj pre
vršenja iskopa. Višak zemlje isplanirati na
okolnom terenu ili je izvesti van gradilišta
do 100 m. Ukupna dužina kablovskog rova
je oko 270 m, (pravu dužinu napojnog
energetskog kabla uzeti na licu mesta
prilikom trasiranja i izvođenja radova)
Obračun po m³.

m³

Zamena postojećeg impregnisanog drvenog
NN stuba na mestu priključka objekta
repetitora novim armirano betonskim
stubom
ekvivalentan tipu: AB9/630
proizvodnje: "Betonjerka" – Čačak
Obračun po komadu.

Komada

1.00

Obeležavanje trase napojnog energetskog
kabla i katastarsko snimanje trase nakon
postavljanja kabla posebnim oznakama za
neregulisane terene.
Obračun po kompletu.

Komplet

1.00

Izvršiti isključivanje postojeće trafo-stanice
TS 10/0,4kV, „Darkovce“ kula šifra TS-e
1163 i povezivanje napojnog kabla
predmetnog
objekta
na
postojeći
niskonaponski stub.
Obračun po kompletu.

Komplet

1.00

2

3

4

GRAĐEVINSKI RADOVI

86.40

UKUPNO:
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II

GLAVNI NAPOJNI KABLI

1

Nabavka
i
postavljanje
napojnog
energetskog kabla PP00-A-4x25mm², 1kV,
Al, koji se postavlja u već pripremljeni rov
0,8 m za napajanje izdvojenog mernorazvodnog ormana (I.M.O.). Priključni kabli
se napaja sa najbližeg NN stuba postojeće
elektrodistributivne mreže i dolazi do
izdvojenog merno ormana (I.M.O.)
postavljenog na posebnom betonskom
postolju na regulacionoj liniji objekta
repetitora.
Kompletno
napajanje
električnom energijom je usaglašeno sa
tehničkim uslovima za priključenje na
DEES br. 82348/1-66/1 od 25.08.2015. g.
izdatim od strane EPS-a Distribucije-d.o.o
Beograd regionalni centar „Jugoistok“ Niš,
ogranak Leskovac pogon ED Surdulica.
Ukupna dužina kabla za napajanje
izdvojenog
merno-razvodnog
ormana
(I.M.O.) iznosi oko 270 m, (pravu dužinu
napojnog kabla uzeti na licu mesta prilikom
izvođenja radova), što sa postavljanjem i
povezivanjem na oba kraja.
Obračun po m.

m1

GLAVNI NAPOJNI KABLI
III

1

270.00
UKUPNO:

IZDVOJENI MERNI ORMAN
Isporuka materijala, montaža, ugradnja
opreme i povezivanje izdvojenog mernorazvodnog ormana (I.M.O.), proizvodnje:
„Feman“ Jagodina ili sličan, koji
se
postavlja na najpovoljnijem mestu na
posebnom
betonskom
postolju
na
regulacionoj liniji objekta. Izdvojeni mernorazvodni orman je osnovnih dimenzija:
(1035x320x235) mm, sa zastakljenim
otvorom na vratima naspram brojčanika
brojila. Orman je izrađen od tvrdog
poliestra ili dva puta dekapiranog lima
debljine 2 mm, zaštićen temeljnom bojom i
ofarban lakom u boji po želji investitora u
mehaničkoj zaštiti IP65, snabdeven je
bravom za zaključavanje i mostom od
bakarne pletenice u kome treba ugraditi

komplet

1.00
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sledeću opremu:
• Trofazno dvotarifno brojilo tip:
”DB2”(10-40)A,”ENEL”Beograd.....1kom.
• Automatski osigurač – limitator ”C16A”3P,”MINEL”Beograd........................1kom.
Obračun po kompletu.
NAPOMENA: Ovom pozicijom je
obuhvaćen sav potreban vezni materijal i
ostali sitan materijal za postavljanje i
montažu.
III

IV

1

IV

V

1

V

IZDVOJENI MERNI ORMAN

UKUPNO:

UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
Nabavka, transport i postavljanje
uzemljenja i gromobranske instalacije
repetitorskog stuba sa uzemljenjem ograde
koja sadrži:
-pocinkovanu traku FeZn-25x4 mm....80 m
-merne spoj 58x58 mm...........1. kom,
a sve prema datoj šemi grafičke
dokumentacije.
Obračun po kompletu

komplet

UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
ZAVRŠNI RADOVI
I ATESTNA
DOKUMENTACIJA
Završni radovi, ispitivanje kompletne
električne instalacije
i merenje otpora
temeljnog uzemljivača objekta od strane
ovlašćenog instituta i izdavanje potrebnih
atestnih dokumentacija.
Obračun po kompletu
ZAVRŠNI RADOVI
DOKUMENTACIJA

I

1.00
UKUPNO:

komplet

ATESTNA

1.00
UKUPNO:

REKAPITULACIJA
I

GRAĐEVINSKI RADOVI

II

GLAVNI NAPOJNI KABLI

III

IZDVOJENI MERNI ORMAN
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IV
V

UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
ZAVRŠNI RADOVI I ATESTNA
DOKUMENTACIJA
UKUPNO DINARA BEZ PDV-a:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om

UKUPNA REKAPITULACIJA
A

STUB SA TEMELJOM

B

OGRADA

C

ELEKTRORADOVI
UKUPNO DINARA BEZ PDV-a:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Конкурсна документација - ЈНМВ - ЈН бр. 06/2015

14/ 40

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Обавезни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона);
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 (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. 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 и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
1.3. 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) Кадровски капацитет
- Довољан кадровски капацитет:
1) да има најмање 1 (једног) запосленог у сталном радном односу.
ДОКАЗ: фотокопија радне књижице заједно са фотокопијом М3А или М2
обрасца за најмање 1 (једног) запосленог,
2) да има најмање 2 (два) запослена или ангажована по неком другом основу
(уговор о делу / уговор о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању на извршењу услуга које су предмет ове јавне
набавке) одговорног извођача радова са личном лиценцом 410 - Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње и 450 - Одговорни извођач
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.
ДОКАЗ: фотокопија радне књижице заједно са фотокопијом М3А или М2
обрасца за носиоца лиценце који је код понуђача запослен, односно фотокопија
уговор о делу / уговор о обављању привремених и повремених послова или други
уговор о радном ангажовању на извршењу услуга које су предмет ове јавне
набавке за носиоца лиценце који није запослен код понуђача. Поред наведеног,
обавезно се доставља као доказ копија личне лиценце (410 или 411 и 450) са
потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се
лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части
издата лиценца није одузета.
2) Технички капацитет
- Довољан технички капацитет: За успешну реализацију предметних радова
неопходно је да понуђач поседује минималну техничку опремљеност тј. следеће
грађевинске машине:
 Камион са хидрауличном дизалицом, комада 1,
 Камион кипер, комада 1,
 Комбиновану машину, комада 1,
 Мешалицу за бетон, комада 1.
ДОКАЗ: фотокопија пописне листе на дан 31.12.2014. године заједно са
фотокопијом важеће саобраћајне дозволе и полисе осигурања за моторна
возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о
набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу. Понуђач је у
обавези да на фотокопији пописне листе флуоросцентним маркером подвуче сваку
од наведених машина и транспортних возила.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално. Уколико понуђач наступа са подизвођачима или је понуда дата од
стране групе понуђача, овај доказ треба да испуне кумулативно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност обавезног услова из поглавља 1.1 тачке 4) понуђач доказује достављањем
важеће дозволе надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
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
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, у поглављу В одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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Образац бр. 1
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу
мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава број 06/2015, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. 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 и није му изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуде;

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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Образац бр. 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу
мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава број 06/2015, 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).
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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V 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 је у обавези да сачини понуду у складу са конкурсном документацијом
и позивом за подношење понуда.
 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.
 Понуђач попуњава тражене обрасце читко, у предвиђена поља за попуњавање
или заокружују дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности
попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
 Сви обрасци морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица
понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са поизвођачем, обрасци који су
предвиђени за подизвођаче морају бити потписани и оверени од стране
овлашћеног лица подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача,
обрасци који се односе на члана групе морају бити потписани и оверени од
стране овлашћеног лица члана групе.
 Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача ако понуду
подноси самостално или са подизвођачем, или овлашћено лице овлашћеног
члана групе понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси
група понуђача, у складу са споразумом из члана 81. став 4. Закона, а свака
страна модела уговора мора бити парафирана од стране понуђача и
подизвођача, односно од стране свих учесника у заједничких понуди.
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и понуђача.
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди.
 Понуду доставити на адресу: Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића
61, 16215 Црна Трава, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови –
набавка грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну
станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава, ЈН бр.
06/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 27.11.2015. године до 12:00 часова.
 Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана истека рока за подношење
понуда тј. 27.11.2015. године са почетком у 13:00 часова. Представници
понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, доставе пуномоћја за
учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и
мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
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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:
-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА (ОБРАЗАЦ 1)

-

Попуњена, потписана и оверена ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ (само у случају да се даје понуда са подизвођачем - ОБРАЗАЦ 2)

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 3)

-

Попуњен, потписан и оверен МОДЕЛ УГОВОРА, а свака страна модела уговора
мора бити парафирана од стране понуђача и подизвођача, односно од стране
свих учесника у заједничкох понуди.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(овај образац није обавезан) (ОБРАЗАЦ 4)

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(ОБРАЗАЦ 5)

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2. ЗАКОНА (ОБРАЗАЦ 6)

Понуђач подноси понуду која мора имати следеће прилоге:
Важећа дозвола надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(ПРИЛОГ 1).
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Општина Црна Трава,
трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку грађевинских и електрорадова на изградњи
стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава,
ЈН бр. 06/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку грађевинских и електрорадова на изградњи
стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава,
ЈН бр. 06/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку грађевинских и електрорадова на изградњи
стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава,
ЈН бр. 06/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинских и електрорадова на
изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина
Црна Трава, ЈН бр. 06/2015 - 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.
5. 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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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7. 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:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV 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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не краћи од 15 и не дужи од 45 календарских дана, од дана достављања
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Аванс до 30% вредности понуде, и по испостављеним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина и јединичних цена из понуде и
јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора. Окончана
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова.
Рок извођења радова 25 (двадесетпет) радних дана од дана закључења уговора.
8.3. 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.
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9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписане и оверене
обрасце следећих изјава:


да ће на дан потписивања уговора доставити наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса са ПДВ-ом
у корист наручиоца, која треба да буде неопозива, безусловна, наплатива
на први позив и без права на приговор и роком важности 15 дана дужим
од од уговореног рока;



да ће по примопредаји радова, уз захтев за завршно плаћање, доставити
наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћења у корист
наручиоца - за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10%
од укупне вредности уговора са ПДВ-ом и која треба да буде неопозива,
безусловна, наплатива на први позив, без права на приговор и роком
важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока;

НАПОМЕНА: бланко менице треба да гласе на општину Црна Трава
У случају да се ради о групи понуђача, ове обрасце изјава потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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.
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 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.
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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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил jelena.gligorijevic@opstinacrnatrava.org.rs или факсом на
број 016/811-115 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 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 (и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр.
06/2015.
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 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).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 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
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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
који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона
о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на е-маил jelena.gligorijevic@opstinacrnatrava.org.rs, факсом на број 016/811-115
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 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
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примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. овог 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 става 4. овог одељка (рок из става 3.
члана 149. ЗЈН), 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 пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5.
овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у потупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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Образац бр. 3
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _________ од ________.2015 године за јавну набавку грађевинских и
електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце,
општина Црна Трава, ЈН број 06/2015.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
V) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке 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.
6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ грађевинских и електрорадова на изградњи
стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
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Рок и начин плаћања
Висина аванса (највише 30%)
Рок важења понуде
Гарантни период

2 (две) године

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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

Конкурсна документација - ЈНМВ - ЈН бр. 06/2015

31/ 40

VII МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу грађевинских и електрорадова на
изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније у МЗ Драковце,
општина Црна Трава
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране:
1. Општина Црна Трава, Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, ПИБ
101064719, матични број 07205694, текући рачун бр. 840-127640-67, коју заступа
Славољуб Благјевић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац) и
2._______________________________, са седиштем у ______, ул. ____________, бр.
___, ПИБ: ___________, матичини број _________, рн. бр. ________________,
наступајући као понуђач, (у даљем тексту: Понуђач-Извођач), кога заступа директор
__________________________________.
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(остали из групе понуђача)
Напомена: Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава
печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Основ уговора:
ЈНМВ број 06/2015
Одлука о додели уговора ___________________
Понуда понуђача бр._____од _________ 2015. године
Члан 1.
Предмет уговора: грађевински и електрорадови на изградњи стуба за базну
станицу мобилне телефоније у МЗ Драковце, општина Црна Трава, ЈНМВ бр.
06/2015.
Радове који су предмет овог уговора извођач ће изводити на основу Одлуке о
додели уговора, бр. ___________, од __________.2015. године и понуде са техничким
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карактеристикама бр. __________ од _________.2015. године, која је усвојена од стране
Наручиоца, налази се у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора.
Члан 2.
Понуђач наступа са подизвођачем _____________________________________, ул.
__________ из ________________________, који ће делимично извршити предметну
набавку, у делу_________________________________________________________________)
(Напомена: Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем)
Вредност радова:
Члан 3.
Цена радова по овом уговору је _______________ динара без ПДВ-а, односно,
__________________ динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене
понуде Извођача број __________ од __________.2015. године
Јединична цена по позицији из понуде је фиксна и не може се мењати.
Осим вредности радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора,
цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене
мера заштите, безбедноти и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача. Извођач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је
извршио без писмене сагласности Наручиоца.
Средства за предметне радове обезбеђена су у буџету општине Црна Трава за 2015.
годину, Раздео 2., Глава 2.01, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 111,
позиција 16., Економска класификација 451.
Услови и начин плаћања:
Члан 4.
Исплата за изведене радове из члана 1. овог уговора вршиће се, и то:
- _____%, односно износ од___________ динара на име аванса, у року од 15 дана од
дана достављања Наручиоцу од стране Извођача бланко оверене и потписане сопствене
менице за повраћај исплаћеног аванса, без права на приговор, неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и меничног овлашћење у корист Наручиоца, а коју ће Извођач
доставити Наручиоцу на дан потписивања овог Уговора и истовременог испостављања
авансне ситуације
- На основу исправно испостављених и од стручног надзора оверених привремених и
окончане ситуације.
- Коначна исплaта ће се извршити након завршетка и комисијског пријема радова,
окончаном ситуацијом која мора износити минимум 10% од уговорене вредности
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге испоручене и уграђене опреме и
јединичних цена из понуде Понуђача број ________ од ________2015. године. Стручни
надзор ће исту оверити у року од 5 дана од дана пријема ситуације. Плаћање ће се
извршити у законском року до 45 дана након пријема ситуације.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
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усвојених јединичних цена из предмера и предрачуна који је саставни део овог уговора,
које су фиксне и непроменљиве.
Члан 5.
Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за
изведене радове потписане од стране овлашћеног лица.
Уколико Наручилац делимично или у целости оспори испостављену ситуацију, дужан
је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се исплаћује са следећом
привременом ситуацијом.
Период извођења радова
Члан 6.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Извођач у обавези да радове из предмета
овог уговора заврши у року од 25 (двадесетпет) радних дана, по динамици
наручиоца.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 7.
Извођач има право да привремено обустави извођење радова из члана 1. овог уговора,
само у случају:
- више силе сходно закону и - ако Наручилац, не изврши плаћање уредно достављене и
оверене привремене ситуације Извођача.
Извоћач је дужан да у писменој форми у року од 3 (три) дана од дана настанка узрока
обавести Наручиоца о привременој обустави радова.
Обавезе наручиоца-ивенститора
Члан 8.
Наручиоц се обавезује:
- да извођачу плати уговорну цену радова под условом и на начин одређен чл. 4. овог
уговора.
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о
чему са надзорним органом закључује посебан уговор или га именује решењем.

Права и обавезе извођача
Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему у складу са сопственом понудом
број _________ од __________.2015. године, која чини саставни део овог уговора;
- да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно својом радном снагом
и механизацијом, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и
стандардима који важе за ту врсту посла;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају
стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова.
Члан 10.
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Извођач је у оквиру понуђене и уговорене цене за извођење предметних радова, такође
дужан да:
- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног
руководиоца радова и да решење достави Наручиоцу,
- поступи по позиву надзорног органа за обављање радова и исте започне најдуже за 5
(пет) дана од дана пријема позива за рад,
- поступи по примедбама надзорног органа у односу на квалитет радова које изводи,
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са
извођењем овде уговорених радова,
- у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал; наручиоцу поднесе
захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са
предлогом окончане ситуације,
- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну,
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених
радова,у року који одреди Комисија,
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и
механизацију.
Члан 11.
Уколико Извођач не отпочне са извођењем радова по позиву надзорног органа дуже од
5(пет) дана, Наручиоц стиче право једностраног раскида овог уговора, уз подношења
захтева за накнаду штете, при чему овај уговор има снагу извршне исправе, што
Извођач признаје без права приговора.
Члан 12.
Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев
пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима
предвиђеним овим уговором.
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно
стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.
Члан 13.
Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине
и заштиту животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и
опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, признаје
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну
исправу, без права приговора.
Гарантни рок
Члан 14.
Гарантни рок за квалитет радова је 2 (две) године и почиње да тече од дана комисијске
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са
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условима произвођача.
Члан 15.
У случају откривања недостатака у гарантном року Наручилац се обавезује да
писмено о томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 14. овог уговора о свом трошку
отклони све нађене недостатке као и скривене мане
Осигурање и гаранције
Члан 16.
Извођач је дужан да Наручиоцу на дан обостраног потписивања овог уговора преда:
1) бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса са
ПДВ-ом у корист наручиоца, која треба да буде неопозива, безусловна, наплатива
на први позив и без права на приговор и роком важности 15 дана дужим од дана
обостраног потписивања Записника о примопредаји радова,
2) бланко сопствене меницу и менично овлашћење у корист наручиоца - за
отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10 % од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом и која треба да буде неопозива, безусловна, наплатива на први
позив, без права на приговор и роком важности 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока.
У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези
да продужи важност менице и меничног овлашћења.
Наручилац има право да тражи продужење рока важења менице и меничног овлашћења
за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив
Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет
материјала и извођења са захтевима Наручиоаца.
Меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац
сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5
дана од дана пријема писменог захтева Наручиоаца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по
тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.
Раскид уговора:
Члан 17.
Наручиоц има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што
Извођач признаје без права приговора:
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном Понудом за извођење радова и
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног
органа.
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Члан 18.
Уговор се раскида писменом изјавом намере која се доставља Извођачу. Изјава мора да
садржи основ, односно образложење за раскид уговора.
Члан 19.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за
извршну исправу без права приговора.
Висину штете из става 1 овог члана, утврђује Комисија, састављена од једног
представника
Наручиоца и једног представника Извођача и једног представника Надзорног органа .
Члан 20.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида
уговора, у року од 10 дана од дана раскида уговора.
Прелазне и завршне одредбе:
Члан 21.
Саставни део овог уговора чини Конкурсна документација и усвојена Понуда Извођача
број _________ од _________2015. године.
Члан 22.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је
Привредни суд у Лесковцу.
Члан 23.
Овај уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих су 2 (два) за
наручиоца, а 2 (два) за извођача.
ЗА ИЗВОЂАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

ДИРЕКТОР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_________________

____________________
Славољуб Благојевић
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Образац бр. 4

VIII 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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Образац бр. 5
IX 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 грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну
станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава, бр. 06/2015, 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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Образац бр. 6.
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2. ЗАКОНА
У везим члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________
(навести назиб понуђача)

У поступку јавне набавке мале вредности радова – набавка грађевинских и
електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ
Дарковце, општина Црна Трава, бр. 06/2015, поштовао је обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, ако и да нема забрану обаљања делатности која је
на снази у време подношење понуде.

Датум

Понуђач

____________

М.П.

_________________

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