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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МРС „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
КИКИНДА“ И ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД PE ЦЕВИ МОР 4
БАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У КИКИНДИ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН бр. 4/2017

Рок за достављање понуда

06.03.2017. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

06.03.2017. године у 11 часова

Кикинда, фебруар 2017. године
_______________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 1 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2017-4 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2017-4, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – израда пројектно техничке документације за изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за индустријску зону у
Кикинди
ЈН бр. 4/2017
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I

II

III
IV
V
VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3

4

10
19
20
29
33
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број ЈН 4/2017 су услуге – израда пројектно техничке документације за
изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за
индустријску зону у Кикинди

2. КОНТАКТ:
Контакт:

Станислав Вујчић и Одсек за јавне набавке

Телефон:
e-mail:

0230/410-159, 0230/410-195
javne.nabavke@kikinda.org.rs

3. КОМИСИЈА:
Славко Војнић Мијатов, председник
Станислав Вујчић, члан
Иван Нинчић, члан
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
Пројектни задатак
Oбjeкaт:

МРС „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КИКИНДА“ И ДИСТРИБУТИВНИ
ГАСОВОД ОД PE ЦЕВИ MOP 4 bar

За грађење /
извођење радова

ИЗГРАДЊА

Врста техничке
документације:

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР), ПРОЈЕКАТ ЗА
ДОЗВОЛУ (ПГД), ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Инвeститoр:

JП „СРБИJAГAС“ НOВИ СAД

Финансијер

ГРАД КИКИНДА

Meстo грaдњe:

КИКИНДА

Назив:

ИЗГРАДЊА МРС „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КИКИНДА“ И
ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД PE ЦЕВИ MOP 4 bar ЗА
ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У КИКИНДИ

ГРАЂЕВИНСКУ

У складу са Уговором о заједничком финансирању радова на изградњи гасовода на простору
старе индустријске зоне у Кикинди бр. 01-01-7/206 од 16.05.2016. године, а за потребе стварања
услова за прикључење нових потрошача у индустријској зони у Кикинди, пoтрeбнo je изрaдити
Идејно решење (ИДР), Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење са називом
„Изградња МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar за
индустријску зону у Кикинди “.
Предмет техничке документације је мерно регулациона станица (МРС) „Индустријска зона
Кикинда“ и дистрибутивни гасовод од PE цеви MOP 4 bar од МРС до индустријске зоне у Кикинди и
кроз саму индустријску зону. МРС „Индустријска зона Кикинда“ се предвиђа у кругу радне јединице
ЈП „Србијагас-Кикиндагас“, Башаидски пут бб. У њој ће се редуковати притисак гаса и мерити
утрошене количине гаса за будућу индустријску зону. МРС се предвиђа као контролно мерно место
за комплетну потрошњу у индустријској зони у Кикинди. Нови цевовод ће решити проблем
снабдевања природним гасом потрошача у индустријској зони и недостатка капацитета у рубним
деловима постојеће мреже у Кикинди. и створила могућност за прикључење нових потрошача у
индустријској зони.
Изградња прикључака није предмет пројекта.
Техничку документацију израдити за потребе исходовања локацијских услова, грађевинске
дозволе и пријављивања и извођења радова.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 4 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1. Почетни услови и подаци за пројектовање МРС „Индустријска зона Кикинда“

Машинско-технолошки део
-

МРС „Индустријска зона Кикинда“ пројектовати у складу са Локацијским условима и према
интeрним тeхничким прaвилимa зa прojeктoвaњe и изгрaдњу гaсoвoдa и гaсoвoдних
oбjeкaтa нa систeму JП „Србиjaгaс“;

-

МРС се на постојећи дистрибутивни гасовод од челичних цеви MOP 16 bar прикључује без
заустављања протока гаса, тзв „топлим прикључком“;

-

Пречник цевовода на месту прикључења је DN150;

-

Славина кроз коју је израђен топли прикључак не може се користити као ПП славина;

-

Нa улaску и излaзку из MРС прeдвидeти изoлaциoнe прирубницe или изoлaциoнe кoмaдe;

-

Максимални радни притисак гаса на улазу у МРС је pmax= 16 bar (man);

-

Радни притисaк гaсa на улазу у МРС је Pnom = 5,5 bar (man);

-

Димензионисање станице извршити за мaксимaлни прoтoк гаса од Qmax= 2.000 Sm3/h,
улазни радни притисак гаса Pnom = 5,5 bar (man) и излазни притисак гаса Pnom = 3 bar (man);

-

Mинимaлни прoтoк гaсa je Qmin= 20 Sm3/h;

-

Мeрeњe прoтeклих кoличинa прирoднoг гaсa предвидети преко једне мерне линије. Мерна
линија мора имати обилазни вод са два запорна органа са уграђеном слепо-пролазном
прирубницом (figure 8) предвиђеном за пломбирање;

-

За мeрeњe прoтeклих кoличинa прирoднoг гaсa предвидети мерило са ротационим
клиповима, мерног опсега 1:160;

-

Изабрано мерило мора бити компатибилно са постојећом опремом на гасоводном систему
ЈП „Србијагас“;

-

Иза мерила предвидети ограничавач протока;

-

Електронски коректор се обрађује у делу мерења и регулације;

-

Испред мерне линије предвидети филтер са диференцијалним манометром;

-

Иза мерене линије предвидети три регулационе линије (радну и резервну са 100%
капацитета, и линију мале потрошње са смањеним капацитетом);

-

На излазу из МРС потребно је да се сва количина гаса се одорише преко адсорпционог
одоризатора;

-

Сву опрему на МРС пројектовати у Class 150;

-

Испред и иза МРС предвидети улазну, односно излазну ПП славину;

-

Цеви од места прикључења од МРС и од МРС до прелазног комада челик/PE предвидети
у складу са SRPS EN ISO 3183;

-

Дeбљину зидa цeви oдрeдити у склaду сa SRPS EN 12007-3;

-

Сав материјал и димензије цеви и фитинга, као и сва опрема на МС мора бити у складу са
важећим SRPS EN стандардима и у складу са Правилником о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, („Службени гласник
РС“ бр.86/2015);

-

Испитни притисaк трeбa дa je 50% вeћи oд мaксимaлнoг рaднoг притискa;

-

Рaдиoгрaфскa кoнтрoлa трeбa дa oбухвaти 100% зaвaрeних спojeвa;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 5 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

-

Излазна ПП славина треба да буде прирубничка са редукованим отвором, са уграђеним
редукционим колом и да буде постављена у шахту;

-

Предвидети да МРС буде постављен на санке;

-

Стaницу прojeктoвaти тaкo дa сe oмoгући дaљинскo мeрeњe и упрaвљaњe из
Диспeчeрскoг цeнтрa JП „Србиjaгaс“;

-

Кoмплeтaн прojeкaт урaдити у склaду сa вaжeћим зaкoнимa, прoписимa и стaндaрдимa зa
oву врсту инстaлaциje.

Грађевински део
-

МРС се поставља унутар ограде радне јединице ЈП „Србијагас-Кикиндагас“;

-

Израдити ситуацију свих грађевинских објеката у оквиру МРС усклађену са распоредом
машинских инсталација и опреме приказаних у машинском делу пројекта, узимајући у
обзир постојеће објекте и инфрастуктуру као и минимална растојања МРС од суседних
објеката према важећим правилницима,

-

Предвидети лимену кућицу за смештај машинске опреме МРС која се испоручује на
санкама. Кућицу предвидети од челичних профила са облогом од равног челичног лима.
Обезбедити природну вентилацију уградњом вентилационих решетки, у свему према
машинском делу пројекта;

-

Предвидети армирано-бетонску плочу на коју се поставља МРС са лименом кућицом.
Предвидети анкеровање кућице са потребним бројем анкера;

-

За потребе уградње улазне и излазне протипожарне славине предвидети армиранобетонске шахтове. Горњу ивицу АБ зида шахта поставити на висину 20 цм изнад коте
околног терена. Димензије и висину унутрашњег дела одредити у складу са опремом из
машинског дела пројекта. Шахтове опремити поклопцима од челичних профила са
могућношћу бочне природне вентилације. Предвидети антикорозиону заштиту челичних
елемената;

-

Предвидети посебан шахт за кондензат према опису из претходне ставке;

-

За ослонце елемената мерних линија испројектовати носаче од челичних профила, у
свему према машинском делу пројекта. Предвидети антикорозиону заштиту челичних
ослонаца;

-

Предвидети пешачку стазу са ширином од 1m за потребе приступа објектима. Стазу
пројектовати од бетонских плоча 30x30x5 cm на слоју песка од 15 cm, оивичену
ивичњацима. Стазу повезати са путем или другом површином са трајним застором;
-

-

Око објекта МРС и ПП шахтова предвидети тротоар у истој изведби као што су пешачке
стазе;
За нивелацију површина, подужне и попречне нагибе усвојити у складу са прописима,
поштујући захтеве које намеће рељеф терена и уз обезбеђење неометаног одвођења
атмосферских вода.

Електроенергетски део
-

Предвидети прикључак објекта на нисконапонску мрежу према Условима за израду
техничке документације издатим од стране надлежне Електродистрибуције;

-

Напојни кабел од места прикључења на НН мрежу (ормана мерног места) до прикључења
на разводни орман објекта је предмет посебног пројекта.

-

Предвидети инсталацију унутрашњег и спољашњег осветљења;
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-

Предвидети мере заштите од атмосферског пражњења и појаве статичког електрицитета
на надземним металним деловима мерне станице.

-

Комплетан пројекат урадити у складу са важећим законима, прописима и стандардима за
ову врсту инсталације.

Део мерења и регулације
-

Мерна станица је предвиђена да се укључи у систем телеметрије ЈП „Србијагас“.

-

Пројекат треба да омогући даљинско мерење МРС из Диспечерског центра ЈП
„Србијагас“. Дaљинскo мeрeњe пoдрaзумeвa мeрeњe и прeнoс пoдaтaкa дo диспeчeрскoг
цeнтрa и интeгрaциjу истих у пoстojeћи SCADA систeм.

-

На Мерној станици треба обезбедити сигнале са електронског коректора;

-

Улазни подаци за прерачунавање протока на стандардне услове:
1. Коректор треба да прихвата ниско-фрекветне импулсе LF.
2. Електронски претварачи притиска и температуре су саставни део коректора. Мерни
претварач температуре је отпорни термометар.
3. Рачунање фактора компресибилности врши се или на бази пуног састава природног
гаса, или само неких компоненти у зависности од примењеног стандарда за рачунање
(АGА Report Nо 8, NX 19 или GERG 88).

-

Коректор мора бити намењен за употребу у Зони 0/1.

-

Предвидети екстерно напајање, при чему уређај може имати интерне батерије за back-up
у случају нестанка главног напајања .

-

Пренос података предвидети путем интегрисаног GSM/GPRS модема из у Zone 0/1
потенцијално експлозивне атмосфере.

-

Предвидети даљинско очитавање на упит два пута у току 24 сата.

-

Коректори морају имати Решење о одобрењу типа од Дирекције за мере и драгоцене
метале, Републике Србије.

-

Приликом одабира инструментације због унификације опреме обавезно консултовати ЈП
Србијагас.

2. Подаци за пројектовање дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar за индустријску
зону у Кикинди

Опште:
-

Трасу гасовода водити у складу са информацијом о локацији и постојећом планском
документацијом,

-

Предвидети мeрe безбедности и здравља на раду, као и мере сигурнoсти и зaштитe
људи и дoбaрa при изгрaдњи и eксплoaтaциjи

Машинско - технолошки део:
-

Почетак дистрибутивног гасовода од PE цеви MOP 4 bar је 1 м након излазне ПП славине
(прелазни комад PE/Ч);
Максимални радни притисак у гасоводу је pmax =4 bar;
Димензионисање мреже извршити за радни притисак од prad =3 bar;
Максимални проток гаса је Qmax= 2000 Sm3/h;
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Дужине и пречници појединих деоница су дати табеларно, уз толеранцију дужине ±10%;:

Пречник гасовода (mm)

-

-

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Дужина деонице (m)

1.

d200

3090

2.

d160

1700

3.

d90

1900

Дистрибутивни гасовод пројектовати од полиетиленских цеви PE 100 SDR 11, израђених у
складу са SRPS EN 1555-2 одговарајућег пречника;
Фазонске комаде пројектовати од полиетилена PE 100 SDR 11, израђених у складу са SRPS
EN 1555-3;
Пројектом предвидети спајање PE цеви сучеоним заваривањем за цеви d160 и веће. За
цеви мањег пречника предвидети спајањем електрозаварним фитинзима;
Предвидети могућност да се дистрибутивни гасовод од PE цеви притиска до 4 bar може
поделити у више независних секција – зона затварања. Једна зона затварања треба да
обухвати око 200 потрошача;
За затварање делова дистрибутивног гасовода предвидети подземне PE кугласте славине
– секцијске славине;
Испитивање гасовода предвидети у складу са Правилником о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, („Службени гласник
РС“ бр.86/15);

Грађевински дeo
-

-

-

-

Гасовод положити подземно, у рову који треба радити по могућству у зеленом појасу, у
свему према важећим правилницима и стандардима. За локације где није изводљиво
поставити гасовод у зелени појас, предвидети одговарајуће решење полагања гасовода
испод коловоза, ригола, тротоара, у одводном јарку и слично;
Укрштања и паралелна вођења гасовода са путевима, пругама, воденим токовима,
далеководима и осталим линијским инфраструктурним објектима и инсталацијама
предвидети у складу са прописима и техничким условима власника тих објеката. У
графичком делу обрадити све детаље који су захтевани техничким условима;
Предвидети армирано-бетонскe шахте за постављање секцијских PE славина, унутрашњих
димензија 40x40 цм, са металним поклопцем који омогућава несметано провертавање и
закључавање;
Обележавање гасовода предвидети у рову на 30 cm од нивоа терена упозоравајућом
траком, као и бетонским стубићима са месинганом плочом на свим чвориштима, теменима
и на сваких 50 m на правим деловима трасе гасовода.

Техничка дoкумeнтaциja ће се израђивати у следећим фазама:
-

Израда катастарско топографског плана.

-

Идејно решење (ИДР) у форми која омогућава исходовање услова МУП-а, ЈП „Путеви
Србије“ и ЈВП „Воде Војводине“;
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), са изводима из пројекта који се израђују за

-
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потребе прибављања грађевинске дозволе;
Пројекат за извођење (ПЗИ).

Техничка дoкумeнтaциjа трeбa дa сaдржи елаборате и студије:
-

-

-

-

Елаборат заштите од пожара, који се израђује у складу са прописима којим се уређује
заштита од пожара - прилаже се техничкој документацији приликом исходовања
грађевинске дозволе;
Главни пројекат заштите од пожара, који се израђује у складу са прописима којим се
уређује заштита од пожара - прилаже се техничкој документацији приликом приликом
пријаве радова, а неопходан је за исходовање сагласности МУП Сектора за ванредне
ситуације;
План превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује
безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима - прилаже
се техничкој документацији приликом пријаве радова;
Према потреби и други пројекти, елаборати и студије којима се доказује испуњење
основних захтева за објекат (Елаборат укрштања гасовода и далековода, Пројекти
саобраћајне сигнализације, Прojeкaт анaлизa o зoнaмa oпaснoсти и oдрeђивaњe oвих зoнa
нa мeстимa кoja су угрoжeнa oд нaстaнкa eксплoзивних смeшa зaпaљивих гaсoвa и пaрa
зaпaљивих тeчнoсти и сл.).

Техничку документацију изрaдити у склaду сa:
-

-

-

Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14
и 145/14);
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 23/15, бр. 77/15,
бр. 58/16. и бр. 96/16.);
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar, („Службени гласник РС“ бр.86/2015);
Зaкoнoм o eнeргeтици („Службени гласник РС“, бр.145/2014);
Зaкoном o цeвoвoднoм трaнспoрту гaсoвитих и тeчних угљoвoдoникa и дистрибуциjи
гaсoвитих угљoвoдoникa, („Службени гласник РС“, бр.104/09);
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.11/2009 и 20/2015);
Интeрним тeхничким прaвилимa зa прojeктoвaњe и изгрaдњу гaсoвoдa и гaсoвoдних
oбjeкaтa нa систeму JП „Србиjaгaс“ (Нoви Сaд, oктoбaр 2009.);
Прeтхoдним услoвимa дoбиjeним oд нaдлeжних институциja;
Катастром подземних инсталација.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 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 ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4. Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да поседује финансиски капацитет
- да није био у блокади у протеклих 6 месеци, рачунајући од дана расписивања јавне
набавке
- укупан промет у последње 3 пословне године (2016, 2015, 2014 година), мора износити
минимално 3.000.000,00 динара по години.
2) Да поседује пословни капацитет
- да је извршио послове на изради пројектно техничке документације за гасне – машинске
инсталације у минималној вредности од 4.000.000,00 РСД збирно у последње 3 године,
рачунајући од дана расписивања јавне набавке
- да поседује решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара – израда пројеката стабилних система за гашење пожара.
- да поседује лиценцу – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне
путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и
граничне прелазе - P131S1
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- понуђач је дужан да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – систем
управљања менаџментом, ISO 14001 – система управљања заштите животне средине,
OHSAS 18001 – Систем управљања заштите на раду
- да поседује лиценцу за енергетску ефикасност
3) Да поседује кадровски капацитет
Да понуђач има на распологању најмање 8 лица у радном односу на одређено или неодређено
време или ангажована другим уговором у складу са законом о раду, од тога најмање:
- два (2) дипломирани инжињери машинства, са важећом лиценцоодговорног пројектанта број
330 или 333.
- два (2) дипломирана инжињера грађевине, са важећом лиценцом одговорног пројектанта
број 314.
- једног (1) дипломираног инжињера електротехнике, са важећом лиценцом одговорног
пројектанта 350.
- два (2) дипломирана инжињера саобраћаја, са важећом лиценцом одговорног пројектанта
370.
- једног (1) пројектант са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:
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, дат је у поглављу III
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 додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет
- да није био у блокади у протеклих 6 месеци, рачунајући од дана расписивања јавне
набавке
- укупан промет у последње 3 пословне године (2016, 2015, 2014 година), мора износити
минимално 3.000.000,00 динара по години.

Правна лица и предузетници
Доказ:
1.1 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду
1.2 Биланс успеха (за 2015., 2014., 2013.) на прописаном обрасцу(АОП202) или
Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016., 2015.,
2014., годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) из којих се види укупни
промет по банкарским рачунима у последње три пословне године (2016., 2015., 2014.
година), мора износити минимално 3.000.000,00 РСД, по години.
Предузетници који воде просто књиговодство
Доказ:
1.1 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду
1.2 Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским
рачуниима у последње три године (2016., 2015. и 2014. година) мора износити
минимално 3.000.000,00 РСД, по години.
2. Услов да поседује пословни капацитет
- да је извршио послове на изради пројектно техничке документације за гасне – машинске
инсталације у минималној вредности од 4.000.000,00 РСД збирно у последње 3 године,
рачунајући од дана расписивања јавне набавке
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- да поседује решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара – израда пројеката стабилних система за гашење пожара.
- да поседује лиценцу – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне
путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и
граничне прелазе - P131S1
- понуђач је дужан да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – систем
управљања менаџментом, ISO 14001 – система управљања заштите животне средине,
OHSAS 18001 – Систем управљања заштите на раду
- да поседује лиценцу за енергетску ефикасност

Правна лица, предузетници и физичка лица
2.1

У погледу стечених референци понуђача треба да је у претходне три године од
расписивања јавне набавке успешно реализовао један или више послова из области израде
пројектно техничке документације за гасне – машинске инсталације, у минималној укупној
вредности од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом

Доказ:
Списак најважнијих наручилаца код којих су израђене пројектно техничке
документације за гасне – машинске инсталације у слободној форми понуђача. Услуга
мора бити реализовани у последњие три године, а као доказ о реализацији наведених
услуга уз списак се достављају и оверене потврде од стране референтног наручиоца.
Потврде се издају на оригиналном обрасцу у поглављу V5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
у конкурсној документацији, који је потребно умножити у потребном броју
примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. Уз
Потврду се доставља и копија рачуна да су извршени предметни послови.
2.2

Да поседује решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите
од пожара – израда пројеката стабилних система за гашење пожара

Доказ:
Решење МУП – а Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну
заштиту – Решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара: Израда пројеката стабилних система за гашење пожара.
2.3
Да поседује лиценцу – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве
првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе P131S1

Доказ:
Копија лиценце.
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2.4 понуђач је дужан да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – систем
управљања менаџментом, ISO 14001 – система управљања заштите животне средине, OHSAS 18001
– Систем управљања заштите на раду

Доказ:
Копија сертификата
2.5 Да поседује лиценцу за енергетску ефикасност

Доказ:
Копија лиценце
3) Услов да поседује кадровски капацитет
Да понуђач има на распологању најмање 8 лица у радном односу на одређено или неодређено
време или ангажована другим уговором у складу са законом о раду, од тога најмање:
- два (2) дипломирани инжињери машинства, са важећом лиценцоодговорног пројектанта број
330 или 333.
- два (2) дипломирана инжињера грађевине, са важећом лиценцом одговорног пројектанта
број 314.
- једног (1) дипломираног инжињера електротехнике, са важећом лиценцом одговорног
пројектанта 350.
- два (2) дипломирана инжињера саобраћаја, са важећом лиценцом одговорног пројектанта
370.
- једног (1) пројектант са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.

Правна лица, предузетници и физичка лица
Понуђач мора доставити Списак анагажованих лица у слободној форми понуђача.
Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:

3.1 - 2 лица – Дипломирани инжењер машинства, са личном лиценцом 330 или 333
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 330 или 333 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.2 -2 лица – Дипломирани инжењер грађевине, са личном лиценцом 314
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 314 коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом
о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
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3.3 -1 лице – Дипломирани инжењер електротехнике, са личном лиценцом 350
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 350 коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом
о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.4 -2 лица – Дипломирани инжењер саобраћаја, са личном лиценцом 370
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 370 коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом
о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.5 -1 лице – Пројектант са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара
Доказ: Приложити:
Копију лиценце за израду пројекта заштите од пожара и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
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, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни
да испуњавају додатне услове.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а

додатне услове испуњавају заједно.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
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Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

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

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке – израда пројектно техничке документације за изградњу МРС „Индустријска зона
Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за индустријску зону у Кикинди
број ЈН 4/2017, 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 да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора провери код понуђача
поседовање тражене опреме.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке - израда пројектно техничке документације за изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за
индустријску зону у Кикинди број ЈН 4/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) 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:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда буду имале исту цену, најповољнија понуда биће са краћим
максималним роком извршења услуге.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – израда пројектно техничке
документације за изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од
РЕ цеви МОР 4 бар за индустријску зону у Кикинди бр. ЈН 4/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 21 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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 изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за
индустријску зону у Кикинди

Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом (само за оне који су у
систему ПДВ-а)
Израда катастарско топографског плана:
-------------------------------------(максимално 5 календарских дана)

Идејно решење:
------------------------------------(максимално 10 календарских дана)

Пројекат за грађевинску дозволу:
------------------------------------(максимално15 календарских дана)
Рок вршења услуге

Елаборат таштите од пожара: паралелно
са пројектом за ГД
Главни пројекат заштите од пожара:
паралелно са пројектом за ГД

Пројекат за извођење:
------------------------------(максимално 5 календарских дана)

Укупно за израду и достављање документације
максимално 35 календарских дана
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-------------------------------------

Гарантни рок

Рок и начин плаћања

Минимални гарантни рок износи 2
године, рачунајући од дана примопредаје
документације. Укилико дође до измене
трасе због немогућности извођења и
потребе измене грађевинске дозволе и
локацијски услова извршилац посла је
дужан да исту измени без наканаде, како
би се наставили радови, у року не дужем
од дефинисаног роковима за израду
појединачне врсте техничке
документације у уговору.
Рок плаћања је 45 дана по испостављању
фактуре од стране вршиоца услуге која је
оверена од стране овлашћеног лица наручиоца
чиме се потврђује извршење услуге.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда)

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 за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 24 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
II

I

Опис услуге

р.б.

1.

III
цена (без ПДВ)

израда пројектно техничке документације за изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР
4 бар за индустријску зону у Кикинди
ПДВ:
УКУПНО са ПДВ (само за оне који су у систему ПДВ-а):

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:
У колону III понуђач уписује цену без ПДВ.
У ред „ПДВ“ понуђач уписује износ ПДВ – а .
У ред „УКУПНО са ПДВ (само за оне који су у систему ПДВ-а)“ понуђач упусије цену са ПДВ – ом.
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3. 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
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

и не може тражити од
наручиоца, наручилац је
су израђени у складу са
обезбеђења, под условом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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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 – израда пројектно техничке документације за изградњу МРС „Индустријска зона
Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за индустријску зону у Кикинди
бр. ЈН 4/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
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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5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
______________________________________________________________________
Назив наручиоца
______________________________________________________________________
Датум и место:___________________________________________________
Овим потврђујемо да је привредно друштво
__________________________________________________________________________________
За потребе наручиоца
__________________________________________________________________________________
извршило услуге
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(навести врсту услуга)

у вредности од ________________________________ динара _________
(уписати у зависности од потребне референце без ПДВ-а или са ПДВ-ом).
а на основу уговора бр. ______________________ од _______________________ и да је све обавезе
преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у
уговореном року.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.
Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон __________________________.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Датум
_________________

М.П.

Овлашћено лице наручиоца
____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 28 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

VI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана ______________. године, између:
Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је услуга израда пројектно техничке документације за изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за
индустријску зону у Кикинди у свему према спецификацији из понуде која чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
12/2014), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана _______2017. године, спровео поступак јавне набавке услуге израда
пројектно техничке документације за изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног
гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за индустријску зону у Кикинди
Члан 3.
Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем
______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012), на основу понуде вршиоца услуге и Одлуке о додели Уговора бр. __________ од
__________ године изабрао вршиоца услуге за вршење предметне услуге.
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Члан 4.
Вршилац услуге ће услугу извршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење Уговора.
Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење Уговора.

АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је Вршилац услуге до дана потписивања овог Уговора упознат са
свим условима под којим ће се вршити предметна услуга, као што су локацијe, сагласности и услови
које издају јавна предузећа, планска документација и пројектни задатак.
Вршилац услуге се обавезује да ће услугу извршавати својом радном снагом и oпремом, савесно и
стручно у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла.
Члан 6.
Цена за израду предметне пројектно техничке документације дате у понуди износи
_________________ динара (и словима: _________________________) без ПДВ односно
___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим ПДВ и свим
осталим трошковима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 7.
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана по предаји завршене пројектно техничке документације и
испостављању фактуре од стране вршиоца услуга, која мора бити оверена од стране овлашћеног лица
наручиоца.
Члан 8.
Вршилац услуге се обавезује да достави следеће средство обезбеђења:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да након потписивања Уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
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гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење уговора.
Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора се продужити.
Члан 9.
Вршилац услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у следећим роковима:
Израда катастарског топографског плана у року од ------------------(максимално 5
календарских дана)
Израда идејног решења у року од ------------------(максимално 10 календарских дана)
Пројекат за грађевинску дозволу у року од ------------------(максимално 15 календарских
дана)
Елаборат заштите од пожара паралелно са пројектом за ГД
Главни пројекат за заштиту од пожара паралелно са пројектом за ГД
Пројекат за извођење у року од ---------------------( максимално 5 календарских дана)
Укупно за израду и достављање документације је рок --------------------(максимално 35 календарских
дана) од потписивања Уговора.
Члан 10.
Минимални гарантни рок је 2 године, рачунајући од дана примопредаје документације. Уколико дође
до измене трасе због немогућности извођења и потребе измене грађевинске дозволе и локациских
услова вршилац услуге је дужан да исту измени без накнаде, како би се наставили радови, у року не
дужем од дефинисаног роковима за израду појединачне врсте техничке документације у уговору.
Члан 10.
Вршилац услуге се обавезује да предметну пројектно техничку документацију преда
наручиоцу у 6 (шест) примерака у штампаном формату. Све такође и у дигиталном облику на CD-у
који треба приложити у корици на задњој страни сваког примерка, у dwg формату.
Члан 11.
Сва техничка документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво, интелектуална
својина Наручиоца без икакавог ограничења.
Уз пренос права интелектуалне својине преносе се и сва искључива права која проистичу из израђене
техничке документације без икакавог предметног, просторног и временског ограничења, без права на
забрану измене истог.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
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Члан 13.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су:
• пројектни задатак
• понуда Вршиоца услуге
Члан 14.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
• вршилац услуге не поштује рок из члана 9. овог Уговора
• вршилац услуге, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те
стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида Уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове које је
имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора без навођења посебног разлога.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварног и месног
надлежног суда.
Члан 16.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за
своје потребе.

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков

_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да
прихвата наведени моде
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге – израда пројектно техничке документације за изградњу МРС
„Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бар за
индустријску зону у Кикинди, ЈН бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 06.03.2017. године до 10 часова.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Понуда по партијама није могућа.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Град Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – израда пројектно техничке документације за
изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4
бар за индустријску зону у Кикинди бр. ЈН 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – израда пројектно техничке документације за
изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4
бар за индустријску зону у Кикинди бр. ЈН 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – израда пројектно техничке документације за
изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4
бар за индустријску зону у Кикинди бр. ЈН 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - израда пројектно техничке документације за
изградњу МРС „Индустријска зона Кикинда“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4
бар за индустријску зону у Кикинди бр. ЈН 4/2017 - 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.
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6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то 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.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и
наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана по предаји пројектно техничке документације и испостављању фактуре од
стране вршиоца услуге које су оверене од стране овлашћеног лица наручиоца чиме се потврђује
вршење услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (вршења услуге)
Максимални рок за израду и достављање пројектно техничке документације је 35 календарских дана
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок је 2 године, рачунајући од дана примопредаје документације. Уколико
дође до измене трасе због немогућности извођења и потребе измене грађевинске дозволе и
локациских услова вршилац услуге је дужан да исту измени без накнаде, како би се наставили
радови, у року не дужем од дефинисаног роковима за израду појединачне врсте техничке
документације у уговору.
9.4. 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.
Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без ПДВ.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора
и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист
наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2017
страна 35 од 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење
уговора.
Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у
динарима без ПДВ-а.
Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције се мора продужити.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да по потписивању уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је најмање 30 (тридест) дана дуже од крајњег рока за извршење уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И
ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:
Не постоји таква документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на еmail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2017“.
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.
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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.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail
javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама 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 горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 сходно члану 151. Закона садржи:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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. Закона
7. Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да 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;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(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
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.
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);
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 Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Упутство се може преузети са web адресе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.
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