РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
III Број 404-71-4/2018
Дана: 15.05.2018. године
Сокобања

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 13/18
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода у
насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

Датум и време:
14.06.2018.године до 12.00 сати
14.06.2018. године у 12.30 сати

Maj 2018. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке III Broj 404-71-1/2018 од 10.05.2018. године и
Решења о именовању комисије за јавне набавке, за спровођење поступка јавне
набавке III Broj 404-71-2/2018 од 10.05.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку, у отвореном поступку, Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник,
Чука II и Чука III
БР. ЈН 13/18
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3.
3.

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови – Пројектни
задатак
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

9.
15.

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

15.

VII

Модел уговора

26.

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

31.

II
III

8.

Број страна: 40
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: .Општинска управа општине Сокобања
Адреса: Сокобања, Светог Саве број 23, ПАК:686004
Интернет страница:www.opstinasokobanja.com
1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 13/18 је Израда пројектно-техничке документације
за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III 71500000 – Услуге у вези са грађевинарством
1.4 ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
1.5 ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.6 КОНТАКТ
Информације у вези са јавном набавком Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II
и Чука III, могу се добити сваког радног дана у периоду од 8.00-15.00 часова,
контакт
особа
је
Душица
Станковић
e-mail:
dusicastankovic@opstinasokobanja.com.
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

JKP NAPREDAK SOKOBANJA
Broj: 745 -1/17-02
18 .03.2018 godina
S O K O B A NЈ A
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PROJEKTNI ZADATAK REKONSTRUKCIJE VODOVODA U
ULICAMA
V.ČARAPIĆA, RAJKOVE, S.SINĐELIĆA, 23.DIVIZIJE, G.PRINCIPA,
RATARSKE, PALILULSKE, DOSITEJEVE(od Njegoševe do 14.avgusta),
14.AVGUSTA, R.ČOLAKOVIĆA ,TRANZIT KROZ naselje ČUKA III,
TRANZIT rezervoar ZAVOD-rezervoar BORIĆI U SOKOBANJI
Za potrebe kvalitetnijeg snabdevanja vodom korisnika naselja Sokobanja potrebno je uraditi
rekonstrukciju vodovoda u ulicama: V.ČARAPIĆA, RAJKOVE, S.SINĐELIĆA,

23.DIVIZIJE, G.PRINCIPA, RATARSKE, PALILULSKE, DOSITEJEVE(od
Njegoševe do 14.avgusta), 14.AVGUSTA, R.ČOLAKOVIĆA ,TRANZIT KROZ
naselje ČUKA III, TRANZIT rezervoar ZAVOD-rezervoar BORIĆI U
SOKOBANJI
Hidraulički proračun uraditi prema Idejnom projektu CIP-a i stanja na terenu
Projekat treba da upozna trase svih linija vodovoda i da predvidi adekvatna tehnička rešenja i
izradi precizan predmer radova.
USLOVI PO ULICAMA
Vase Čarapića: dužina: 200 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC.
Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na raskrsnici ulica Vase Čarapića i
Rajkove. Pruža se južnom stranom stranom ulice do raskrsnice sa ulicom Njegoševom.U
kontrolnim oknima na raskrsnicama predvideti spajanje sa postojećom vodovodnim
mrežama ili novoizgradjenim.
Rajkova: dužina:245 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC
Linija počinje iz kontrolnog okna na raskrsnici sa ulicama Rajkova i Dositejeva. Pruža se
zapadnom stranom ulice do raskrsnice sa ulicom Vase Čarapića. U kontrolnim oknima na
raskrsnicama predvideti spajanje sa postojećom vodovodnim mrežama ili novoizgradjenim.
Stevana Sindjelića: dužina:140 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC .
Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na raskrsnici sa ulicom 23.divizije
pruža se zapadnom i južnom stranom do ulice 14.brigade gde predvideti spajanje sa
postojećim vodovodom. Ø110 PE u postojećem šatu.
23.divizije: dužina:650 m min.promer do ulice 14.brigade Ø160 PE , a dalje Ø110 PE
Postojeća Ø100AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na raskrsnici ulica NJegoševe i
23.divizije Pruža se južnom i severnom stranom ulice do raskrsnice sa ulicom Dositejevom
PE Ø110 . Na trasi budućeg vodovoda predvideti spajanje sa ulicama 14.brigade PE Ø110
dužina 50m i ulicom S.Sindjelića. U kontrolnim oknima na raskrsnicama predvideti spajanje
sa postojećom vodovodnom mrežom.
Gavrila Principa: dužina 205 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø80” AC
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Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na raskrsnici ulica Gacrila
Principa i NJegoševe pruža se južnomstranom do kraja ulice.
Ratarska (od Aqva Parka do ulice A.Markišića): dužina:240 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na skretanju kod Aqva Parka do
Raskrsnice sa ulicom A.Markišića i pruža se istočnom stranom ulice.Na trasi budućeg
vodovoda predvideti kontrolna okna za odvajanje novih vodovoda za ulice Palilulska i
Nadežde Petrović sa pripadajućim fitinzima. U kontrolnim oknima na raskrsnicama
predvideti spajanje sa postojećom vodovodnom mrežom.
Palilulska dužina:160 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø80 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna na raskrsnici ulica Ratarska i Palilulska i pruža se u
pravcu istoka i zapada severnom stranom ulice do kraja ulice.
Dositejeva (od NJegoševe do ulice 14.avgusta): dužina:620 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna (vodovodni šaht) na raskrsnici Dositejeve i
NJegoševe do raskrsnice sa ulicom 14.Avgust i pruža se južnom stranom ulice. U kontrolnim
oknima na raskrsnicama predvideti spajanje sa postojećom vodovodnom mrežom.
14 avgust dužina:1280 m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna na raskrsnici ulica 14.avgust i Dositejeva do
raskrsnice sa ulicama A.Markišića i Rajka Vićentijevića pruža
istočnom i zapasnom
stranom ulice. U kontrolnim oknima na raskrsnicama predvideti spajanje sa postojećom
vodovodnom mrežom.
Rodoljuba Čolakovića dužina: 320m min.promer Ø110 PE
Postojeća Ø100 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna na raskrsnici ulica 14.avgust i R.Čolakovića do
kraja ulice i pruža se severnom stranom ulice. U kontrolnim oknima na raskrsnicama
predvideti spajanje sa postojećom vodovodnom mrežom.
Tranzit kroz Čuku III dužina: 600m min.promer Ø250 PE
Postojeća Ø250 AC
Linija počinje iz novog kontrolnog okna na raskrsnici ulica Njegoševa i Dositejeva do veze
sa tranzitom u parku Čuka kroz ulice Dositejeva, B.Miljkovića i park Čuka.Na trasi budućeg
vodovoda predvideti veze sa vodovodima u ulicama Dositejeva, Drainčeva, i Radoje
Domanovića kao vezu za tranzit u parku Čuka.U kontrolnim oknima na raskrsnicama
predvideti spajanje sa postojećom vodovodnom mrežom.
Tranzit Zavodski rezervoar – Rezervoar Borići dužina: 600m min.promer Ø225 PE
Postojeća Ø250 AC
Linija počinje iz rezervoara Zavod preko ulica Miloša Crnjanskog i ulice Branka Radičevića
do rezervoara Borići. Na trasi budućeg vodovoda predvideti veze sa vodovodima u ulicama
Miloša Crnjanskog, Jovana Cvijića, Branka Radičevića i Vezu za Objekat Novi Zavod U
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kontrolnim oknima na raskrsnicama i vezama za pomenute objekte predvideti spajanje sa
postojećom vodovodnom mrežom.Tranzit bi služio i za napajanje objekata na jednom delu
ulice M.Crnjanskog.
OPŠTI USLOVI
Cevovod projektovati na min.dubini 1,2m.
Materijal od polietilena način spajanja, fiting i delovi po sistemu elektrofuzije
Cevni material novoprojektovanog vodovoda mora biti od visokokavlitetnog polietilena
HDPE 100 RC TIP 2 a proizvođač poseduje ISO 9001, za min.pritiske od 10 bara.
Spajanje cevi nerastavljivom vezom elektrofuzijom.
Hidrante na propisanoj udaljenosti od kojih je svaki treći nadzemni.
Za svaki objekat predvideti samostalni priključak.
Priključke uraditi sa sedlom sa ventilom (ogrlicom )i armaturom za bušenje od polietilena
PE 100 SDR11 i ugrodbenom teleskopskom armaturom princip elektrofuzije (svaka
priključnica ima svoj zatvarač sa teleskopom na nivou trotoara).
Okana za smeštaj vodomera predvideti na max. udaljenu 2 metra od regulacione linije
korisnika na katastarskoj parceli korisnika
Vodomeri za hladnu vodu da poseduju ISO 9001 i uverenje o odobrenju tipa merila
Rekonstruisana mreža treba da ima kvalitetne zatvarače – kompletno telo od polietilena PE
100 za pritiske do 16 bara po sistemu centralnog zaptivanja lopaticama sa centralnom
osovinom.
Svi fitinzi moraju biti od polietilena PE 100 SDR11 za pritiske do 16 bara sa nalepljenim bar
kodom i vidljivim elektrofuzionim zavojnicama bez sloja polietilena na sebi radi sigurnije i
brže montaže.
Prilikom rekonstrukcije trajno predvideti uništavanje svih kućnih priključaka i postojećih
cevovoda.
Obaveza naručioca je pribavljanje svih neophodnih uslova, podloga, Mišljenja, Saglasnosti i
Lokacijskih uslova.
Projektnu dokumentaciju uraditi kao IR, PGD, PZI u skladu sa aktuelnim Zakonom o
planiranju i izgradnji i pozakinskim aktima u 3 primerka i jedan primerak u elektronskoj
formi PDF format.
Za sve ostale informacije obratiti se Upravniku ViK na telefon 064-84-99-205

Upravnik ViK
Str.Ing. Ristić Zoran
Saša

Šef tehičkog sektora
ing.Golubović Toplica

Direktor,
Dipl.ecc.Drljača

Предмет задатка је израда пројектно техничке документације и то:
1. Идејно решење за реконструкцију водовода у улицама: Васе Чарапића,
Рајковој, Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској
(од Аква Парка до Алексе Маркишића) Палилулској, Доситејевој ( од
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Његошеве до 14 августа), 14 августа, Родољуба Чолаковића, са израдом
КТП;
2. Идејно решење за реконструкцију Транзита кроз насеље Чука III и
транзита резервоар Завод – резервоар Борићи са израдом КТП;
3. Идејни пројекат за реконструкцију водовода у ул. Васе Чарапића,
Рајковој, Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској
(од Аква Парка до Алексе Маркишића) Палилулској, Доситејевој ( од
Његошеве до 14 августа), 14 августа, Родољуба Чолаковића;
4. Идејни пројекат за реконструкцију Транзита кроз насеље Чука III и
транзита резервоар Завод – резервоар Борићи;
5. Пројекат за извођење (ПЗИ) за реконструкцију водовода у улицама: Васе
Чарапића, Рајковој, Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа,
Ратарској (од Аква Парка до Алексе Маркишића) Палилулској,
Доситејевој ( од Његошеве до 14 августа), 14 августа, Родољуба
Чолаковића.
6. Пројекат за извођење (ПЗИ) за реконструкцију Транзита кроз насеље
Чука III и транзита резервоар Завод – резервоар Борићи;
ОБРАДА
Идејни пројекат мора да садржи све елементе дефинисане Законом о
планирању и изградњи.
1. Идејно решење мора бити урађено у 2 примерка
2. Идејни пројекат мора бити урађен у четири примерка.
3. Пројекат за извођење мора бити урађен у четири примерка
4. Идејно решење, Идејни и Пројекат за извођењe доставити и у електронској
форми
ПОДЛОГЕ
Сва неопходна геодетска снимања понуђач обезбеђује сам.
Потребно је пре израде техничке документације обавити сва потребна
истраживања и на основу њих урадити пројектну документацију.
Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог
простора, избегавајући да Инвеститора уводи у проблеме решавања
имовинских односа.
У току снимања потребно је снимити и постојеће инсталације, ради
уклапања истих у будуће стање и њихове заштите у фази извођења радова.
Посебно обратити пажњу на шахтове и шахт поклопце, димензију шахтова и
радове који су потребни да би се исти уклопили у новопланирану нивелацију.
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НАПОМЕНА
- Пројектант је у обавези да пре почетка израде пројектне документације обиђе
предметну локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у
току израде пројекта и пре штампања пројекта.
- Пре штампања пројеката Пројектант је дужан да да евентуалне примедбе
наручиоца исправи.
НАПОМЕНА:
Наручилац је у обавези да обезбеди следећу документацију:
Локацијске услове
Решења о одобрењу за извођење радова и
изда сагласност на Пројекте за извођење радова.
Извршилац је у обавези да уради следеће:
Катастарско-топографску подлогу за трасе водовода,
Идејна решења,
Идејне пројекте и
Пројекте за извођење радова
4. Посебни услови:
•

Идејна решења сматраће се усвојеним након издавања Локацијских
услова

•

Идејни пројекти сматраће се усвојеним након
одобрењу за извођење радова.

•

Пројекти за извођење радова сматраће се усвојеним по добијању писане
сагласности од стране Наручиоца.

издавања Решења о

Обилазак терена уз присуство предтавника ЈКП Напредак Сокобања, ради
давања исправне понуде, се може извршити од 29. до 31. маја у периоду од
10,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву на телефон 064/8560788

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Идејни пројекат водоснабдевања Сокобање који је израдио CIP. Увид у пројекат
се може извршити истовремено са обиласком терена.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на
начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
Да он и његов законски заступник тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
кривичних
дела
као
члан документацијом
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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4.

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. ЗЈН).

5.

Да има важећу дозволу-лиценцу
надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
ЗЈН) из члана 13. Закона о
државном премеру и катастру
"Сл.. гласник РС", br. 72/2009,
18/2010, 65/2013, 15/2015 –
одлука УС и 96/2015).

За израду КТП понуђач мора да
поседује Важећу дозволу- лиценцу за
обављање геодетских радова I или II
реда,
коју издаје Републички
геодетски завод у форми решења у
складу са чланом 13. Закона о
државном премеру и катастру. Који
доставља , у виду неоверене копије.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели достављањем неоверних копија, и
то:

Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- Да је у претходне три
године (2015.,2016. и
2017.) има најмање 2
израђена пројекта за
реконструкцију
или
изградњу водовода у
насељеним местима.

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-

фотокопије уговора из претходне
три године (2015, 2016 и 2017) о
изради
пројеката
за
реконструкцију или изградњу
водовода
са
потврдама
наручиоца
о
извршеним
услугама;

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
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Да
располаже
довољним
кадровским
капацитетом,
односно да има најмање 1
запослено-ангажовано
лице
на изради пројекта и то са
лиценцом:
• 313
Одговорни
пројектант грађевинских
објеката хидроградње
или
• 314
Одговорни
пројектант
хидротехничких
објеката и инсталација
водовода
и
канализације;

- фотокопије лиценце 313 или
314; за одговорног пројектанта
са потврдом инжењерске коморе
да му одлуком суда части иста
није одузета;
фатокопија
пријава
на
осигурање за запослено лице
или фотокопија уговора о радном
ангажовању
за
одговорног
пројектанта.

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4. понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 7. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75.
ст. 2.
➢ Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 2. ЗЈН,
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном
приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем Важеће лиценце
за обављање геодетских радова I или II реда, коју издаје Републички
геодетски завод у форми решења у складу са чланом 13. Закона о
државном премеру и катастру., у виду неоверене копије.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити
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потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
➢ 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.
➢ Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
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дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
израде. У случају истог понуђеног рока израде, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти рок израде и исти рок важења понуде. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезнох услова за учешће у
поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 6);
7) Образац Потврда о реализацији уговора (Образац 7);
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(ОБРАЗАЦ 1)
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода у
насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III, ЈН број 13/18.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
У року од _______ (најмање 10, а
максимално 45 календарских дана)
од дана пријема исправне фактуре по
достављању сваког од пројеката

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
______дана
(најдуже
60
календарских дана за израду КТП и
Идејних
решења
од
дана
потписивања Уговора)
_____дана (најдуже 40 календарских
дана за израду Идејних пројеката за
реконструкцију
од
достављања
локацијских услова)
_____дана ( најдуже 20 календарских
дана за израду Пројеката за
извођење радова од достављања
Решења о одобрењу за извођење
радова)

Рок извршења услуге

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.
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ОБРАЗАЦ 2
Р.
Бр
.

1.

2.

3.

4.

5.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Износ са
Износ без ПДВа
Опис
ПДВом (РСД)
(РСД)
Израда катастарско – топографског
плана, за укупну трасу водоводне
мреже,
урађеног
од
овлашћене
Агенције за геодетске послове и
овереног у РГЗ, са трошковима
прибављања података из РГЗ-а.
Идејно решење за реконструкцију
водовода у улицама: Васе Чарапића,
Рајковој, Стевана Синђелића, 23
дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској
(од Аква Парка до Алексе Маркишића)
Палилулској,
Доситејевој
(
од
Његошеве до 14 августа), 14 августа,
Родољуба Чолаковића– 2 примерка у
штампаном и 1 у електронском облику
на CD или DVD
2.
Идејно
решење
за
реконструкцију Транзита кроз насеље
Чука III и транзита резервоар Завод –
резервоар Борићи- 2 примерка у
штампаном и 1 у електронском облику
на CD или DVD
Идејни пројекат за реконструкцију
водовода у ул. Васе Чарапића,
Рајковој, Стевана Синђелића, 23
дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској
(од Аква Парка до Алексе Маркишића)
Палилулској,
Доситејевој
(од
Његошеве до 14 августа), 14 августа,
Родољуба Чолаковића у Четири
прописно укоричена примерка и један
примерак у електронском облику на CD
или DVD
Идејни пројекат за реконструкцију
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6.

7.

Транзита кроз насеље Чука III и
транзита резервоар Завод – резервоар
Борићи у Четири прописно укоричена
примерка
и
један
примерак
у
електронском облику на CD или DVD
Пројекат за извођење (ПЗИ) за
реконструкцију водовода у улицама:
Васе Чарапића, Рајковој, Стевана
Синђелића, 23 дивизије, Гаврила
Принципа, Ратарској (од Аква Парка до
Алексе
Маркишића)
Палилулској,
Доситејевој ( од Његошеве до 14
августа),
14
августа,
Родољуба
ЧолаковићаЧетири
прописно
укоричена примерка и један примерак
у електронском облику на CD или DVD
Пројекат за извођење (ПЗИ) за
реконструкцију Транзита кроз насеље
Чука III и транзита резервоар Завод –
резервоар Борићи - Четири прописно
укоричена примерка и један примерак
у електронском облику на CD или DVD
УКУПНО:

Упутство за попуњавање: У колони Износ без ПДВа (РСД) понуђач уписује
цену израде траженог плана и пројеката под редним бројевима 1., 2., 3. и 4 са
свим трошковима без ПДВ.
У колони Износ са ПДВом (РСД) понуђач уписује цену израде траженог плана и
пројеката под редним бројевима 1., 2., 3. и 4 са свим трошковима са ПДВом.
У колони укупно понуђач уписује укупну цену предмета набавке без ПДВа и са
ПДВом
Датум

Понуђач
М. П.

__________________________
_____________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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 обавезноа уколико га понуђач
доставља потребно је исти копирати за онолико партија за колико понуђач
подноси понуду.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 4

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 услуга - Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III, ЈН број
13/18 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 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга - У Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II
и Чука III, ЈН број 13/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);

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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга - Израда пројектнотехничке документације за реконструкцију водовода у насељима Подина,
Медник, Чука II и Чука III, ЈН број 13/18 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Образац 7.
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је понуђач
__________________________________________________________________,
из
______________________ул.__________________________________________,
за потребе Наручиоца
____________________________________________________________ ,
а) самостално;

б) као носилац посла;

в) као члан групе;

г) као

подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)
квалитетно и у уговореном року пружио услуге
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
(навести предмет уговора односно врсту услуга)
у вредности од укупно ___________________________________ динара без
ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________
динара са ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од
_________________.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________
Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________

________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о пружању услуга израде техничке документације
Закључен између:
Општина Сокобања- Општинске управе општине Сокобања, улица Светог
Саве број 23, ПИБ 100880059, Матични број 07355815 коју заступа начелница
Општинске управе општине Сокобања Марија Јовановић, по овлашћењу
председника општине Сокобања ___________ од ________године (у даљем
тексту: Наручилац услуге) и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна:
............................................ Назив
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:_______кога
заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извршилац услуге),
Основ уговора:
ЈН Број: 13/18.
Број и датум /одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац услуге спровео поступак јавне набавке, у отвореном поступку,
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода у
насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III , ЈН бр. 13/18.
-да је Извршилац услуге доставио понуду под бројем _____________ од
_________.2018. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора
-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговора бројем
____________ од ______.2018. године у поступку
ЈН.бр. 13/18 изабрао
извршиоца услуге за извршење услуге која је предмет јавне набавке.
Члан 2.
Предмет овог уговора су услуге – Израда пројектно техничке докумемнтације за
реконструкцију водовода у свему према понуди Извршиоца услуге под бројем
________од _______.2018. године и структури цена потребних услуга која чини
саставни део уговора.
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Предмет уговора састоји се из израде шест самосталних пројекта, са израдом
КТП и то:
- Идејног решења за реконструкцију водовода у улицама: Васе Чарапића,
Рајковој, Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској (од
Аква Парка до Алексе Маркишића) Палилулској, Доситејевој ( од Његошеве до
14 августа);
- Идејног решење за реконструкцију Транзита кроз насеље Чука III и транзита
резервоар Завод – резервоар Борићи;
-Идејног пројекта за реконструкцију водовода у ул. Васе Чарапића, Рајковој,
Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа, Ратарској (од Аква Парка
до Алексе Маркишића) Палилулској, Доситејевој ( од Његошеве до 14 августа),
14 августа, Родољуба Чолаковића;
- Идејног пројеката за реконструкцију Транзита кроз насеље Чука III и транзита
резервоар Завод – резервоар Борићи;
- Пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију водовода у улицама: Васе
Чарапића, Рајковој, Стевана Синђелића, 23 дивизије, Гаврила Принципа,
Ратарској (од Аква Парка до Алексе Маркишића) Палилулској, Доситејевој (од
Његошеве до 14 августа), 14 августа, Родољуба Чолаковића и
- Пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију Транзита кроз насеље Чука III и
транзита резервоар Завод – резервоар Борићи;
Члан 3.
Укупна
вредност услуге
која
је предмет овог уговора
износи
__________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________
динара са ПДВ-ом и иста представља збир свих потребних услуга наведених у
конкурсној документацији и обрасцу структуре цена достављеном уз понуду
број ____________ од ___________.2018. године.
Јединичне цене дате у понуди Пружаоца услуга су фиксне и неће се мењати до
истека важења уговора.
У цену услуга урачунати су сви трошкови, укључујући и трошкове прибављања
Катастарско топографског плана.
Члан 4.
Наручилац услуге се обавезује на плаћање за извршену услугу и то:
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1) За КТП и Идејна решења у року од _______________ календарских дана
(најмање 10, а најдуже од 45 дана) од добијања локацијских услова и
достављања фактуре, уплатом на рачун Пружаоца услуге број
____________ код _____________ Банке.
2) За Идејне пројекте за реконструкцију водовода у улицама и транзита у року
од ______________календарских дана (најмање 10, а најдуже од 45 дана)
од издавања Решења о одобрењу за извођење радова и достављања
фактуре на текући рачун број ____________ код _____________ Банке.
3) За Пројекате за извођење радова у року од ______________ календарских
дана (најмање 10, а најдуже од 45 дана) од дана добијања писане
сагласности од стране Наричиоца и достављања фактуре, уплатом на
рачун Пружаоца услуге број ____________ код _____________ Банке.
Члан 5.
Обавезе пружаоца услуге су да:
- за рачун Наручиоца изради тражене пројекте гарантујући за квалитет, у
свему према важећим прописима из ове области и то:
- Идејна решења и КТП за водовод у улицама и транзите у 2 (два) прописно
умножена и укоричена примерка и 1 (један) примерак у електронском
облику на CD или DVD (сви графички прилози морају бити у .dwg формату)
у року од максимално 60 дана од потписивања Уговора;
- Идејне пројекте за реконструкцију за водоводе у улицама и транзите са
свим потребним елаборатима испоручити у 4 (четири) прописно умножена и
укоричена примерка и 1 (један) примерак у електронском облику на CD или
DVD (сви графички прилози морају бити у .dwg формату) у року од најдуже
40 дана од добијања локацијских услова;
- Пројекте за извођење радова за водоводе у улицама и транзите са свим
потребним елаборатима и студијама испоручити у 4 (четири) прописно
умножена и укоричена примерка и 1 (један) примерак у електронском
облику на CD или DVD (сви графички прилози морају бити у .dwg формату у
року од најдуже 20 дана од издавања Решења о издавању грађевинске
дозволе Општинске управе општине Сокобања.
- податке које је добио од Наручиоца или до њих дошао током рада чува
као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза у складу са
прописима Републике Србије;
Члан 6.
Обавезе Наручиоца услуге су да обезбеди документациону основу за
пројектовање:
1) Локацијске услове Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања, у
складу са важећим Планом Генералне регулације Сокобање и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.13/18 28/40

2) Решења о издавању одобрења за изградњу у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Члан 7.
Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у
току израде пројеката и пре штампања пројеката и да евентуалне примедбе
наручиоца исправи.
Уколико Наручилац услуге за извршене услуге није задовољан квалитетом
пружених услуга из овог уговора има правно на рекламацију.
Извршилац услуге се обавезује да недостатке коју су предмет рекламације и
који су записнички констатовани, отклони у року од пет дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
Записник о рекламацији у име Наручиоца услуге потписује одговорно лице, а у
име Извршиоца услуге одговорно лице или лице које овласти.
Уколико се рекламација на извршене услуге не отклони у року предвиђени у
ставу 2 . овог члана, Наручилац услуге има правно наплату менице за
отклањање недостатака у гарантном року и на раскид уговора.
Члан 8.
Извршилац услуге је дужан да приликом закључења уговора наручиоцу преда
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко
сопствену меницу у износу од 10% од вредности уговорених добара са ПДВ-ом,
регистровану код НБС, са меничним овлашћењем и ОП обрасцем.
Члан 9.
У случају да Пружалац услуге не пружи уговорене услуге и испоручи тражене
пројекте у предвиђеном року, а под условом да до тога није дошло кривицом
Наручиоца нити усед дејства више силе, дужан је да плати уговорену казну за
сваки дан кашњења у висини од 0,1% с тим што износ овако утврђене
уговорене казне не може прећи 5% од вредности уговорене услуге.
Право Наручиоца услуге на наплату уговорене казне не утиче на право да
захтева накнаду штете..
Члан 10.
Уговорне стране могу једнострано раскинуту уговор писменим путем уз отказни
рок од 15 дана.
Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог уговора уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
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Уколико спорови између Наручиоца услуге и Извршиоца услуге не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 11.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) примерка за
обе уговорне стране.
Извршилац услуге

Наручилац услуге
Начелница

___________________
Марија Јовановић
____________________

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.13/18 30/40

VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ
НАБАВКУ БРОЈ: 13/18- Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III (НЕ
ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу
понуђача, телефон и контакт особу.
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.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана до 15,00
часова, на адресу Наручиоца - Општинска управа општине Сокобања, ул.
Светог Саве бр.23, 18230 Сокобања.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.06.2018. године до 12.00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању
поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
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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. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда поред обавезних и додатних услова из члна 75. 76. Закона о јавним
набавкама мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
(Образац 2);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености обавезнох услова за учешће у
поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН (Образац 6);
• 7) Образац Потврда о реализацији уговора (Образац 7);
• Модел уговора;
• Бланко соло меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију
и ОП обрасцем, за озбниљност понуде.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23, са назнаком:
- „Измена понуде за јавну набавку услуга- Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II
и Чука III ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ" или
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- „Допуна понуде за јавну набавку услуга - Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник,
Чука II и Чука III ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ"- НЕ ОТВАРАТИ" или
- „Опозив понуде за јавну набавку услуга - Израда пројектно-техничке
документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник,
Чука II и Чука III ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ"- НЕ ОТВАРАТИ" или
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуга линијског
превоза путника ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ"- НЕ ОТВАРАТИ".
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу
понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом
понуде.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), 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 (Образац 1 у поглављу 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача 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 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
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Доказ из ст. 1. и 2. може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног
органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу
са пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују
облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1), који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши месечно у року од ____ дана ( за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 10, а најдуже 45 дана) дана од дана пријема исправне фактуре
по достављању сваког од пројекта. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Понуђачу је није дозвољено да захтева аванс.
10 2. Захтев у погледу рока ( извршења услуге)
Рок за извршење уговора не може бити дужи од:
• 60 календарских дана за израду КТП и Идејних решења од дана
потписивања Уговора
• 40 календарских дана за израду Идејних пројеката односно од
достављања локацијских услова
• 20 календарских дана за израду Пројеката за извођење радова од
достављања Решења о одобрењу за извођење радова, односно
грађевинске дозволе
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10. 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 не може
мењати понуду.
Место извршења услуга је територија општине Сокобања
11. 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 и не може се мењати у току извршења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално
изражена цена има предност у случају несагласности.
12 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства финансијског обезбеђења уговорених обавеза
Средства финансијског обезбеђења уговорених обавеза
А) Наручилац захтева да понуђач уз понуду достави средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:
• бланко сопствену меницу као гаранцију за озбиљност понуде,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности
понуде (без ПДВ-а), са роком важности који мора бити најмање три
дана дужи од дана истека важности понуде, оверену печатом и
потписну од стране овлашћеног лица;
• образац меничног овлашћења печатом оверен и потписан;
• потврду о регистрацији менице код Народне банке Србије и
• картон депонованих потписа.
Наручилац ће меницу као гаранцију наплатити у целости у случају да
Понуђач:
• након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду,;
• уколико је његова понуда изабрана као најповољнија понуда, а не
потпише благовремено уговор о јавној набавци или одбије да потпише
уговор.
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•

не достави средства обезбеђења уговорних обавеза у року од 5 дана
од дана закључења уговора.

Б) Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу, приликом закључења
уговора:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то
бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ, у
корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног
периода трајања уговора, с тим да евентуални продужетак периода трајања
уговора радова има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и период
трајања уговора, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа.
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе
понуђача
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или
понуђача, али не и на подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку
јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства
обезбеђења од стране понуђача.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде у роковима и на начин предвиђен конкурсном
документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу
Наручиоца, електронске поште на e-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com
или факсом на број 018/830-253, 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде,
сваког радног дана 08.00 - 15.00 часова.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
13/18".
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева,
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Понуђачи су дужми да се увере у све услове градње, техничку документацију,
као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за
припрему понуде, на локацији на којој ће се радови изводити
15. 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. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail dusiacastankovic@opstinasokobanja.com факсом на број
018/830-253 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Сокобања, јавна набавка редни
број 33/16;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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