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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 15/2018

Рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

23.03.2018. године до 10 часова
23.03.2018. године у 11.00 часова

Кикинда, фебруар, 2018. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015; у даљем тексту Закон), члана 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 бр. V-404-1/2018-15
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-15, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку –текуће одржавање јавне расвете
ЈН бр. 15/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, услуге или услуга,
II
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
III
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
IV
Критеријум за доделу уговора
V
Обрасци који чине саставни део понуде
VI
Модел уговора
VII
Упутство понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број ЈН 15/2018 је услуга - текуће одржавање јавне расвете
2. КОМИСИЈА:
Павле Поповић, председник
Бранислава Чичулић, члан
Петар Жигић, члан
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Материјала, радова и услуга на одржавању јавне расвете на територији
Града Кикинда
Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica
mere

Količina

1

2

3

4

MATERIJAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sijalica sa žarnom niti 75W
Sijalica Na 70W
Sijalica Na 100W
Sijalica Na 150W
Sijalica Na 250W
Sijalica Na 400W
Sijalica Na 110W/E27, SON - H 110
Sijalica Na 210W/E 40, NAV - E Plug
Sijalica metal halogena 100W
Sijalica metal halogena 150W
Sijalica metal halogena 250W
Sijalica metal halogena 400W
Svetiljka Sphere SPH 100,3 komplet
ili slična tipu

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

50
850
1200
300
200
20
100
20
100
50
40
40
1

14

Svetiljka K-Lux 150W, komplet
ili slična tipu

kom.

1

15

Svetiljka LED Zela, komplet ili slična
tipu
Svetiljka Opalo - 3, 250W Na ili slična
tipu
Svetiljka Amber 3, 400W Na ili slična
tipu
LED - ulična svetiljka 40W VOLTANA
2 ili slična tipu

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

16
17
18
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19

LED - Ulična svetiljka MEGIN 97W1850lm ili slična tipu

kom.

1

20

LED - Ulična svetiljka MEGIN 115W12800lm ili slična tipu

kom.

1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Upaljač 100 - 400W
Zaštitno staklo 200W
Zaštitna kugla fi 400 - 500mm
Nosač svetiljke Opalo
Grlo E27 porcelansko
Grlo E40 porcelansko
Osigurač FRA16A
Osigurač DII 10A
Osigurač DIII 63A
Prigušnica Na i MH 70W
Prigušnica Na 100W
Prigušnica Hg 125W
Prigušnica Na - MH 150W
Prigušnica Na - MH 250W
Prigušnica Na - MH 400W
NN Termoskupljajuća spojnica 6 25mm²
Zatezna spojnica 25mm²
RP 4 ploča
Foto relej
Foto ćelija
Kondenzator 16 mf
Kondenzator 32 mf
Automat za uključenje rasvete
Provodnik PVC 1,5mm²
Kabel PP - Y 3x1,5mm²
Provodnik R 1x6mm²
Provodnik Al/Če 25/4
Stezaljka Al/Cu 6 - 35
Automatski osigurač 16A
Element EZN - 25
Kapa osigurača - K25
Luster klema

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

80
50
40
20
100
100
300
240
20
30
50
50
20
20
20
20

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
m
m
kg
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

20
20
20
10
20
20
1
200
200
100
100
20
1
1
1
100

Reflektor MH Asym - 400 W ili sličan
tipu
Led reflektor 30W COB ili sličan tipu
Led reflektor 50W COB ili sličan tipu

kom.

1

kom.
kom.

1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56

LED reflektor Omnistar 456W sa
predspojnom spravom, sa
mogućnošću dimovanja daljinskim
putem, reflektor je namenjen za
osvetljenje sportskih terena i stadiona
- ili sličan tipu istih karakteristika

kom.

1

57
58

Žica SI/F 1,5 mm²
Sijalica za reflektor metal halogena
400W
Sijalica Na elipsoidna 70W
Sijalica za reflektor metal halogena
150W
Kontakt šraf 16A
Brezoni za montažu svetiljki
140mm/M20
Isporuka i montaža kandelabera za
izradu spoljne rasvete, isti se montira
pomoću anker ploče na već
pripremljen betonski temelj, u cenu
kandelabera uračunata je cena
ožičenja istog kablom PP00
3x2,5mm2, priključna ploča PR 4 sa
odgovarajućim osiguračem i anker
zavrtnji koji se koriste prilikom izrade
betonskog temelja
Kandelaber visine 3m
Kandelaber visine 4m
Kandelaber visine 4,5m
Kandelaber visine 5m
Kandelaber visine 5,5m
Kandelaber visine 6m
Kandelaber visine 7m
Kandelaber visine 8m
Jednostruka lira
Dvostruka lira
Ručni iskop kablovskog rova u zemlji
III kategorije dim. 0,4x0,8m za
polaganje napojnih kablova od stuba
do stuba i do TS, nakon polaganja
kablova izvršiti zatrpavanje istih u
slojevima po 20cm uz nabijanje
terena, višak zemlje razastrti duž
trase
Razbijanje betonske površine d =
10cm sa utovarom i odvozom na
deponiju do 5km

m
kom.

100
1

kom.
kom.

1
1

kom.
kom.

20
20

kom.

1

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m2

1

59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
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Razbijanje betonske površine d =
20cm sa utovarom i odvozom na
deponiju do 5km
Betoniranje trotoara i platoa betonom
MB20 sa prethodnom pripremom
podloge i šalovanjem d = 10cm

m2

1

m2

1

78

Betoniranje trotoara i platoa betonom
MB20 sa prethodnom pripremom
podloge i šalovanjem d = 15cm

m2

1

79

Ručni iskop jame za izradu betonskog
temelja za montažu kandelabera

m3

1

80

Izrada betonskog temelja šanca MB20
za montažu kandelabera uz prethodno
postavljanje PVC cevi fi70 za prolaz
napojnih kablova i montažu anker
zavrtnjeva koji ulaze u cenu stuba i
šalovanje istih, uz prethodno snimanje
terena i određivanja visine temelja

m3

1

81

Uvlačenje kabla u postavljen stub,
izrada kablovske završnice, montaža
stopica

kom.

1

82

Polaganje pocinkovane trake Fe/Zn
25x4mm u kablovski rov za izradu
uzemljivača sa povezivanjem na
kandelaber metodom elektrolučnim
zavarivanjem, spoj zaštititi
antikorozivnim premazom, spoj traka
izvesti ukrsnim komadom
montiranim u kutiju za zalivanje i
izvršiti nalivanje bitumenom
Postavljanje opomenske trake
Postavljanje gal štitnika
Isporuka i polaganje napojnog kabla kabel tip PP00 Cu 5x6mm²

m

1

m
m
m

1
1
1

86

Isporuka i polaganje napojnog kabla kabel tip PP00 A 4x16mm²

m

1

87

Isporuka i polaganje napojnog kabla kabel tip PP00 A 4x25mm²

m

1

88
89
90

Isporuka i montaža SKS 4x16mm²
Isporuka i montaža SKS 2x16mm²
Isporuka i montaža izolovane spojnice
za SKS 35/2,5

m
m
kom.

1
1
1

91

Isporuka i montaža krajnjih zatezača
za SKS

kom.

1

77

83
84
85
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92

FID sklopka 63/0,5A

1

Redni
broj

Opis pozicije

Jedinica mere

Količina

1

2

3

4

USLUGA
1
2
3

Radnik VK
Radnik KV
Putničko vozilo - Obilazak, kontrola i
prevoz radnika

Sat
Sat
Sat

3200
3200
350

4

Vozilo sa uređajem za podizanje
radnika na potrebnu visinu za
obavljanje popravki

Sat

2000

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:
 да поседује финансијски капацитет
Да понуђач није био неликвидан у претходних 6 месеци од објављивања позива и да има
укупни промет у последње три године н е мањи од 15.000.000,00 динара с а П Д В - о м
(укупно за све три године – 2014,2015,2016).
 да је понуђач кадровски оспособљен
Да је понуђач кадровски оспособљен тј. да понуђач има ангажовано или запослено лице
са лиценцом одговорног извођача електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона бр. 450.
Да понуђач има минимално ангажованих или запослених 5 лица са средњом стручном
спремом - III, IV или V степен електро струке.
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МИНИМУМ КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА

СТРУЧНА СПРЕМА или ЗВАЊЕ на истим или сличним
пословима

МИНИМАЛНИ
БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

1.

Висока стручна спрема, дипл. ел. инж, лична лиценца бр. 450.

1

2.

Средња стручна спрема - III, IV или V степен електро струке

5

Ред.
бр.

 да поседује пословни капацитет
Да је понуђач пословно оспособљен тј. да понуђач мора да има одговарајући списак
РЕФЕРЕНТНИХ послова и то: један или више завршених послова из области одржавања
јавне расвете у последње три године, у минималној укупној вредности од 15.000.000,00
динара са ПДВ-ом (укупно за све три године – 2014,2015,2016).



да поседује технички капацитет
Да је понуђач технички оспособљен тј. да има у власништву или у закупу механизацију
потребну за ову јавну набавку и то:
МИНИМУМ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА

Ред.
бр.

МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА врста, марка, инстал. додатна
опрема

Број
ком.

1.

Дизалица за подизање канделабера до
висине до 12 m, носивости 3t.

1

2.

Корпа за монтажу расвете висине до 12 m.

2

3.

Возило за обилазак терена.

1

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. тачке од 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. тачке од 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, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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)

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;
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 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
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давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона (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)

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)

4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (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, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде)

Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу
V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач ће доказати достављањем следећих доказа:
1) Доказ да поседује финансијски капацитет:

Доказ: Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да
није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива.
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским рачунима
у последње три године (2014,2015,2016) није мањи од 15.000.000,00 динара (укупно
за све три године).
2) Доказ да поседује кадровски капацитет:

Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона бр. 450, образац М4 или фотокопије Уговора
о раду, или Уговора о делу као доказ да је имаоц лиценце запослен код понуђача,
или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице чија је лиценца приложена
бити ангажовано код понуђача за извођење предметне услуге.
б)
Образац М4 или фотокопије Уговора о раду или Уговора о делу као доказ да су
сви наведени извршиоци (извршиоци са средњом стручном спремом - III, IV или V
а)
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степен електро струке (5)) запослени код понуђача или Уговора из којих се јасно
може видети да ће сви наведени извршиоци бити ангажовани код понуђача за
извођење предметних услуга.
3) Доказ да поседује пословни капацитет:

Оверен списак успешно завршених сличних послова у ранијем периоду:
Потребно је да је понуђач успешно завршио један или више послова из области
одржавања јавне расвете у последње три године (2014,2015,2016.), у минималној
укупној вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно за све три године.
Успешно завршен референтни посао подразумева да су услуга завршени у
уговореном року, без кашњења - прекорачења уговореног рока .
Списак мора бити достављен према обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА –
НАРУЧИОЦА“.
4) Доказ да поседује технички капацитет:

За возила која подлежу редовној годишњој регистрацији, очитану саобраћајну
дозволу и фотокопију полисе осигурања (ако је понуђач власник возила) или уговор
о купопродаји/лизингу/закупу (уколико понуђач није власник возила).
За грађевинске машине које не подлежу регистрацији прихватљив документ је
последња пописна-ивентарска листа.
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,односно, Извод из регистра Агенције за
привредне регистре који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
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.
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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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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио „мањи износ аванса “.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН бр. 15/2018
страна 15 од 40

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од __________________ за јавну набавку – Текуће одржавање јавне расвете
бр. ЈН 15/2018
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
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (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.
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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 – Текуће одржавање јавне расвете

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Аванс:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:

Гарантни период:

Датум
__________________________

_______________
(максимални износ до 10%):
Рок плаћања је 45 дана по испостављеним
ситуацијама
_________________________
(минимално 30 дана)
Гарантни рок за електро материјал је у
дужини која је одређена декларацијом
произвођача, а гаранти рок за радове је 2
године од дана извршења налога Наручиоца

М. П.

Понуђач
_________________________

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

Redni
broj
1

Opis pozicije
2

Цена по
ПДВ по
Цена за
Јedinica
јединици јединици
укупну
Кoličina
mere
мере
мере
количину
4
3
без ПДВ
6
са ПДВ
5
5x6

MATERIJAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sijalica sa žarnom niti 75W
Sijalica Na 70W
Sijalica Na 100W
Sijalica Na 150W
Sijalica Na 250W
Sijalica Na 400W
Sijalica Na 110W/E27, SON - H
110
Sijalica Na 210W/E 40, NAV - E
Plug
Sijalica metal halogena 100W
Sijalica metal halogena 150W
Sijalica metal halogena 250W
Sijalica metal halogena 400W
Svetiljka Sphere SPH 100,3
komplet
ili slična tipu
Svetiljka K-Lux 150W, komplet
ili slična tipu
Svetiljka LED Zela, komplet ili
slična tipu
Svetiljka Opalo - 3, 250W Na ili
slična tipu
Svetiljka Amber 3, 400W Na ili
slična tipu
LED - ulična svetiljka 40W
VOLTANA 2 ili slična tipu
LED - Ulična svetiljka MEGIN
97W-1850lm ili slična tipu
LED - Ulična svetiljka MEGIN
115W-12800lm ili slična tipu
Upaljač 100 - 400W
Zaštitno staklo 200W
Zaštitna kugla fi 400 - 500mm

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

50
850
1200
300
200
20
100

kom.

20

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

100
50
40
40
1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.
kom.
kom.

80
50
40
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Nosač svetiljke Opalo
Grlo E27 porcelansko
Grlo E40 porcelansko
Osigurač FRA16A
Osigurač DII 10A
Osigurač DIII 63A
Prigušnica Na i MH 70W
Prigušnica Na 100W
Prigušnica Hg 125W
Prigušnica Na - MH 150W
Prigušnica Na - MH 250W
Prigušnica Na - MH 400W
NN Termoskupljajuća spojnica
6 - 25mm²
Zatezna spojnica 25mm²
RP 4 ploča
Foto relej
Foto ćelija
Kondenzator 16 mf
Kondenzator 32 mf
Automat za uključenje rasvete
Provodnik PVC 1,5mm²
Kabel PP - Y 3x1,5mm²
Provodnik R 1x6mm²
Provodnik Al/Če 25/4
Stezaljka Al/Cu 6 - 35
Automatski osigurač 16A
Element EZN - 25
Kapa osigurača - K25
Luster klema

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

20
100
100
300
240
20
30
50
50
20
20
20
20

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
m
m
kg
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

20
20
20
10
20
20
1
200
200
100
100
20
1
1
1
100

Reflektor MH Asym - 400 W ili
sličan tipu
Led reflektor 30W COB ili sličan
tipu
Led reflektor 50W COB ili
sličan tipu
LED reflektor Omnistar 456W
sa predspojnom spravom, sa
mogućnošću dimovanja
daljinskim putem, reflektor je
namenjen za osvetljenje
sportskih terena i stadiona - ili
sličan tipu istih karakteristika

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76

Žica SI/F 1,5 mm²
Sijalica za reflektor metal
halogena 400W
Sijalica Na elipsoidna 70W
Sijalica za reflektor metal
halogena 150W
Kontakt šraf 16A
Brezoni za montažu svetiljki
140mm/M20
Isporuka i montaža kandelabera
za izradu spoljne rasvete, isti se
montira pomoću anker ploče na
već pripremljen betonski
temelj, u cenu kandelabera
uračunata je cena ožičenja istog
kablom PP00 3x2,5mm2,
priključna ploča PR 4 sa
odgovarajućim osiguračem i
anker zavrtnji koji se koriste
prilikom izrade betonskog
temelja
Kandelaber visine 3m
Kandelaber visine 4m
Kandelaber visine 4,5m
Kandelaber visine 5m
Kandelaber visine 5,5m
Kandelaber visine 6m
Kandelaber visine 7m
Kandelaber visine 8m
Jednostruka lira
Dvostruka lira
Ručni iskop kablovskog rova u
zemlji III kategorije dim.
0,4x0,8m za polaganje napojnih
kablova od stuba do stuba i do
TS, nakon polaganja kablova
izvršiti zatrpavanje istih u
slojevima po 20cm uz nabijanje
terena, višak zemlje razastrti
duž trase
Razbijanje betonske površine d
= 10cm sa utovarom i odvozom
na deponiju do 5km
Razbijanje betonske površine d
= 20cm sa utovarom i odvozom
na deponiju do 5km

ПИБ: 100511495

m
kom.

100
1

kom.
kom.

1
1

kom.
kom.

20
20

kom.

1

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m2

1

m2

1
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77

78

79
80

81
82

83

84
85
86
87
88
89

Betoniranje trotoara i platoa
betonom MB20 sa prethodnom
pripremom podloge i
šalovanjem d = 10cm
Betoniranje trotoara i platoa
betonom MB20 sa prethodnom
pripremom podloge i
šalovanjem d = 15cm
Ručni iskop jame za izradu
betonskog temelja za montažu
kandelabera
Izrada betonskog temelja šanca
MB20 za montažu kandelabera
uz prethodno postavljanje PVC
cevi fi70 za prolaz napojnih
kablova i montažu anker
zavrtnjeva koji ulaze u cenu
stuba i šalovanje istih, uz
prethodno snimanje terena i
određivanja visine temelja
Uvlačenje kabla u postavljen
stub, izrada kablovske
završnice, montaža stopica
Polaganje pocinkovane trake
Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov
za izradu uzemljivača sa
povezivanjem na kandelaber
metodom elektrolučnim
zavarivanjem, spoj zaštititi
antikorozivnim premazom, spoj
traka izvesti ukrsnim komadom
montiranim u kutiju za
zalivanje i izvršiti nalivanje
bitumenom
Postavljanje opomenske trake

Postavljanje gal štitnika
Isporuka i polaganje napojnog
kabla - kabel tip PP00 Cu
5x6mm²
Isporuka i polaganje napojnog
kabla - kabel tip PP00 A
4x16mm²
Isporuka i polaganje napojnog
kabla - kabel tip PP00 A
4x25mm²
Isporuka i montaža SKS
4x16mm²
Isporuka i montaža SKS

ПИБ: 100511495

m2

1

m2

1

m3

1

m3

1

kom.

1

m

1

m

1

m
m

1
1

m

1

m

1

m

1

m

1
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90
91
92

ПИБ: 100511495

2x16mm²
Isporuka i montaža izolovane
spojnice za SKS 35/2,5
Isporuka i montaža krajnjih
zatezača za SKS
FID sklopka 63/0,5A

kom.

1

kom.

1

kom.

1

Sat
Sat

3200
3200

Sat

350

Sat

2000

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Укупна цена
материјала :

Услуга
1
2
3

4

Radnik VK
Radnik KV
Putničko vozilo - obilazak,
kontrola i prevoz radnika
Vozilo sa uređajem za
podizanje radnika na
potrebnu visinu za obavljanje
popravki

Укупна цена за
услуге:

Укупна цена без ПДВ(материјал и услуге)
Укупан ПДВ(материјал и услуге)
Укупна цена са ПДВ (материјал и услуге)

Упутство како да се попуни образац структуре цене: у колони цена по јединици
мере (без ПДВ) уписати јединичну цену по опису позиције. У колони ПДВ по јединици
мере уписати вредност ПДВ за јединичну цену по опису позиције. У колони Цена за
укупну количину са ПДВ уписати укупну вредност са ПДВ за укупну количину. У реду
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Укупна цена без ПДВ: уписати укупну цену свих позиција без ПДВ, у реду ПДВ уписати
износ укупан износ ПДВ за све позиције и у реду Укупна цена са ПДВ уписати укупну
цену са ПДВ-ом за све позиције.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

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 и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Понуђач
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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 – Текуће одржавање јавне расвете бр. ЈН 15/2018, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________________

М.П.

Понуђач
_________________________

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 ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке-текуће
одржавање јавне расвете бр. ЈН 15/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

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

у вредности од ________________________________ динара 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
____________________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

УГОВОР
О ___________________________________
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: извођач).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је услуга одржавање јавне расвете на територији Града Кикинда према
спецификацији из понуде која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2018. године, спровео отворени
поступак јавне набавке.
Члан 3.
Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем _________
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
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Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр.
__________ од __________ године изабрао извођача за извођење предметне услуге.
Члан 4.
Извођач ће предметну услугу вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга/радова:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Извођач 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 извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим
условима под којим ће се изводити услуга, као што су локације, приступ, могућност нормалног
извођења радова на локацијама и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога
не може тражити никакве промене Уговора.
Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на
основу које се изводе предметни услуга, да је брижљиво проучио, као и да иста нема
недостатака.
Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене
сагласности наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.
Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.
У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење
рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на
рок извођење радова по овом Уговору.
Члан 6.
Извођач се обавезује да:
- услугу одржавања јавне расвете, из члана 1. овог уговора, обавља континуирано и на основу
налога Наручиоца и без налога Наручиоца, када то захтева ситуација на терену ,
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- обезбеди исправност свих светиљки на раскрсницама у Града Кикинда, у циљу безбедности
саобраћаја,
- благовремено набави оптималне залихе материјала и опреме, - користи материјал који
поседује атесте одговарајуће институције, којим се потврђује да је материјал квалитетан и
подобан за коришћење на територији Републике Србије,
- води евиденцију о утрошку резервног материјала и опреме по улицама, местима и др, што
оверава и овлашћено лице Наручиоца,
- свакодневно води евиденцију о извршеним услугама и на крају месеца, на основу тога, сачини
збирни преглед извршених радова по улицама и врсти материјала, који је уграђен и исто
усаглашава са овлашћеним лицем Наручиоца,
- свакодневно Наручиоца упознаје о месту (улици) извођења услуге,
- врши подешавање времена укључења и искључења јавног осветљења у сарадњи са
овлашћеним лицем Наручиоца,
- на кваровима инсталација јавне расвете у трафостаницама обавести Електродистрибуцију
Зрењанин Погон Кикинда, у најкраћем року,
- простор на коме се обављају услуга обележи сигнализацијом потребном за ову врсту посла,
као и да обезбеди све мере осигурања објеката, опреме, материјала, радника и пролазника, као
и да радове изводи тако да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру,
- да изврши потребно осигурање постојећих инсталација на терену и да у случају оштећења
истих, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање,
уколико је до квара дошло грешком Извођача,
- уколико Наручилац изда налог да се неки услуга на јавној расвети изврше хитно, исте заврши
у току истог дана, а у случају да ти услуга захтевају набавку неког материјала који није
обухваћен овом јавном набавком или технолошки процес траје дуже, Извођач има обавезу да о
томе у току истог дана писаним путем обавести Наручиоца, Извођач ће бити одговоран за
сваку незгоду која настане, уколико не извршава обавезе одређене у ставу 1. овог члана.
Члан 7.
Понуђач даје гарантни рок за електро материјал, у дужини која је одређена декларацијом
произвођача, а гаранти рок за радове је 2 године од дана извршења налога Наручиоца.
Члан 8.
Уговорена цена услуге износи ____________________ динара (и словима: _________________________) без
ПДВ-а односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим ПДВ-ом.
Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 10 %).
Обавезе које доспевају у наредној календарској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буђетској години.
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВом и мора да траје до правдања аванса.Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је
дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или
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сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити
наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одреди наручилац 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).
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, достави 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 ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. 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).
Члан 9.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од 12 месеци, почев од дана 20.06.2018., а
услуга се реализује до 20.06.2019. или до утрошка предвиђених средстава.
Члан 10.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
 извођач не поштује рок за извршење услуга из члана 6. овог Уговора;
 не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
 не испуњава обавезе из члана 7. овог Уговора;
 извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
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 у могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све
трошкове које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.
Члан 11.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима
и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
Члан 12.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :
- спецификације, врста, квалитет, количина и опис услуга;
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- понуда извођача.
Члан 13.
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 стварно надлежног
суда.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 15.
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:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

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 модел.
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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: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге – текуће одржавање јавне расвете
број ЈН 15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 23.03.2018. 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 текуће одржавање јавне расвете, ЈН бр. 15/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку текуће одржавање јавне расвете, ЈН бр. 15/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку текуће одржавање јавне расвете, ЈН бр. 15/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку текуће одржавање јавне расвете, ЈН бр.
15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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 V, одељак 1.), 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 III 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.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Авансно плаћање је могуће. Максимални износ аванса је 10 %.
Плаћање ће се вршити авансно – по потписивању уговора, а остатак, по издатим овереним
месечним обрачунским ситуацијама, у законском року.
Цена у понуди мора бити изражена у динарима и мора обухватати све трошкове који се односе
на предмет јавне набавке.
9.2.Захтев у погледу рока
Услуга на одржавању јавне расвете изводе се током периода трајања уговора, по динамици
коју одреде уговорне стране. у периоду од годину дана од дана потписивања уговора или до
утрошка планираних средстава. Рок извођења услуге по посебно издатом писменом налогу је
2 (два) дана од дана издавања писменог налога од стране Наручиоца.
Понуђени рок не може бити дужи од 2 (два) дана, од дана добијања писменог налога од стране
Наручиоца.
9.3.Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за електро материјал је у дужини која је одређена декларацијом произвођача, а
гаранти рок за радове је 2 године од дана извршења налога Наручиоца.
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.
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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:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и
мора да траје наjкраће до правдања аванса.
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног
рока.
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.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВом и мора да траје до правдања аванса.Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је
дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или
сукцесивне испоруке или ситуационо извођење услуге, када је то дозвољено, при чему мора бити
наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одреди наручилац 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).
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, достави 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 ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока. 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:
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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 е-mail 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 бр15/2018“.
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.
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.
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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:
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 120.000,00 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
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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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