Деловодни број: 014.2- 10008/2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
„ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНИХ
СИСТЕМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У НОВОМ САДУ”

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП 38/2018

Претходно обавештење објављено на ПЈН и
интернет страници наручиоца:
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.
86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 014.2- 10008 од 22.11.2018. године (ЈНОП
38/2018) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
број 014.2-10008/1 од 22.11.2018. године припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
“Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду”
Редни број ЈНОП 38/2018
Садржина конкурсне документације:
1) општи подаци о јавној набавци:
(1) предмет јавне набавке;
(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама;
2) врста, техничке карактеристике (спецификације), 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 и сл.;
3) техничка документација и планови;
4) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова (обавезни и додатни услови);
5) критеријуме за доделу уговора:
(1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума који ће омогућити
накнадну објективну проверу оцењивања понуда;
(2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;
6) обрасце који чине саставни део понуде;
(1) образац понуде;
(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
(3) образац трошкова припреме понуде;
(4) образац изјаве о независној понуди;
(5) образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
7) модел уговора;
8) упутство понуђачима како да сачине понуду;
9) други обрасци који су неопходни за припрему понуде.
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1) ОПШTИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови):
Предмет јавне набавке су услуге: “Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на
јавним зеленим површинама у Новом Саду”.
Назив и ознака из општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова- 71242000
(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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2) 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 И СЛ.
2.1) Врста,техничке карактеристике (спецификација):
Израда пројектно-техничке документације за формирање изворишта и изградњу заливних система на
јавним зеленим површинама у Новом Саду која обухвата следеће локације: Булевар Михајла Пупина,
Футошки парк, Лимански парк, Булевар Европе-лимански део (од Футошке улице до кружне раскрснице и
кружна раскрсница, укључујући и улицу Полгар Андраша).
Подизање и одржавање јавних зелених површина на подручју града Новог Сада је у надлежности ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад. У низу мера неге подизања и одржавања зеленила од кључног значаја је
операција заливања која има за циљ да надокнади природни дефицит влаге у земљишту. Многобројни
недостаци ручног начина заливања упућују на потребу за широм применом аутоматских заливних система,
што би омогућило квалитетно и ефикасно заливање зеленила свих категорија.
Анализом постојећег стања на јавним зеленим површинама у граду, као и на основу података из Катастра
јавних зелених површина ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, може се рећи да је веома мали проценат (3%),
покривен заливним системима, а доминира ручни начин заливања са употребом цистерни и црева за
заливање. Укупна површина јавних зелених површина у граду које одржава ЈКП „Градско зеленило“ Нови
Сад износи 460 ha.
Намера Инвеститора је да се у блиској будућности изграде савремени системи за наводњавање на што
већем броју локација на подручју града, који би се напајали подземном водом са формираних изворишта
преко бушених експлоатационих бунара.
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА
Предмет пројекта је Израда пројектно-техничке документације за формирање изворишта и изградњу
заливних система.
Пројектно - техничка документација и динамика пројектовања примењених хидрогеолошких истраживања
и заливних система изводи се према Закону о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. Гласник РС
", бр. 101/15), а опремање бунара и заливног система према Закону о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13– одлука УС, 50/2013– одлука УС,
98/2013– одлука УС, 132/14 и 145/14) у свему према одредбама Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник
РС“, број 23/2015, 77/15, 58/16, 96/16 i 67/2017).
Пројектно-техничку документацију за формирање изворишта и изградњу заливних система урадити за
следеће локације:
1. Булевар Михајла Пупина
Заливним системом треба да буду обухваћене површине дуж саобараћајнице, на простору између тротоара
и коловоза, у оквиру постојећег паркинга и у разделном острву. На површинама је обострани двоструки
дрворед (248 kom), шибље (1.283 m2 3.717 kom), травњак (9.778 m2), зелене површине на падини испред
робне куће Базар. Укупна зелена површина износи П= 11.316 m2. Овим заливним системом је потребно
предвидети и проширење за потребе заливања цветних површина које су приоритет првог реда. У
непосредној близини се налазе цветне површине у улици Модене (P=943 m2), код споменика Михајла
Пупина (P=490 m2), на раскрсници Булевара Михајла Пупина и улице Жарка Зрењанина (P=300 m2) и
троугласта цветна површина код Извршног већа (P=250 m2), две цветне површине код Варадинског моста
(P=273+654=927 m2). Укупна цветна површина износи P=2910 m2. Пројектом обухватити и повезивање
заливног система на Булевару Михајла Пупина са Тргом незнаног јунака (P=8020 m2), као и зелене
површине у улици Жарка Зрењанина (P=2377 m2).
Израда пројектно-техничке документације подразумева пројектовање изворишта (пројекат примењених
хидрогеолошких истраживања са предлогом броја бунара и једногодишњим режимским осматрањем
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квалитета и квантитета подземних вода), хидротехничко и електро опремање бунара, пројектовање
цевовода и одговарајуће опреме за заливање. Укупна површина која чини целину за пројектовање износи
P=16.603 m2.
2. Футошки парк
Футошки парк обухвата површину од П=80208 m2. У парку су заступљене следеће категорије зеленила:
старије лишћарско и четинарско дрвеће , као и младе саднице (1.072 kom), шибље (4.791 m2/11.889 kom),
ружичњак (152 m2/336 kom), перене (352 m2), цветне површине (70 m2) и травњак (73.632 m2). Пројектом
примењених хидрогеолошких истраживања обухватити бушење бунара и режимска осматрања квалитета и
квантитета подземних вода у трајању од најмање годину дана. Пројектом обухватити опремање бунара,
изградњу цевовода и опремање заливног система за све категорије зеленила.
3. Лимански парк
У Лиманском парку су заступљене следеће категорије зеленила: старија стабла лишћара и четинара, младе
саднице лишћара и четинара засађене током протеклих десетак година (1.409 kom), шибље (7.103
kom/19.080 m2), ружичњак (675 m2/2065 kom), цветне површине и травњак (74.821 m2), што заузима
површину од П=84008 m2. У парку постоји и већи број еуро-америчких топола које су достигле
физиолошку зрелост и у току је процес постепене замене.
Током 2009. године је урађен Главни пројекат уређења Лиманског парка у Новом Саду – заливни систем са
извориштем (Инвеститор ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад), за чије потребе је избушен један
(могуће и два) истражна бунара. Приликом израде пројектно-техничке документације потребно је
извршити ревизију наведене документације из 2009. године јер је просторни обухват техничке
документације укључио и део планираног парковског простора који још увек није приведен намени
(привремени објекти „Мостоградње“). Поред тога, пројектоване пешачке стазе и хортикултурно уређење
нису изведени према урађеној техничкој документацији. Израда пројектно-техничке документације
подразумева пројектовање изворишта (пројекат примењених хидрогеолошких истраживања са бушењем
бунара и једногодишњим режимским осматрањем квалитета и квантитета подземних вода), пројектовање
хидротехничке и електро опреме бунара, пројектовање цевовода и одговарајуће опреме за заливање.
4. Булевар Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) заједно са улицом
Полгар Андраша и кружном раскрсницом.
Јавне зелене површине у оквиру наведене саобраћајнице обухватају површину од 28.021 m2. Присутне
категорије зеленила су: лишћарско дрвеће (279 ком), шибље (1287 m2/6932 ком), и травњак (16 306 m2).
Велики број дрвећа се налази у оквиру постојећег паркинг простора. Заливним системом је потребно
обухватити све категорије зеленила. Израда пројектно-техничке документације подразумева пројектовање
изворишта (пројекат примењених хидрогеолошких истраживања са бушењем бунара и једногодишњим
режимским осматрањем квалитета и квантитета подземних вода), пројектовање хидротехничке и електро
опреме бунара, пројектовање цевовода и одговарајуће опреме за заливање.
Полазна предпоставка је да се на свим локацијама вода захвата из бунара који се пројектују и изводе
искључиво за потребе заливања. За сваку локацију се ради:

-

Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања за потребе исходовања истражног права
(дозвола за бушење бунара и једногодишња режимска осматрања квалитета и квантитета
подземних вода),

-

Геодетско снимање у циљу израде интегрисане геодетске подлоге (од стране овлашћене фирме
оверен КТП, са положајем подземних инсталација),

-

Пројектно-техничка документација за добијање грађевинске дозволе за изградњу заливног
система (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење). Пројекти
обухватају опремање објеката за смештај бунарске опреме (бунарски шахт), цевоводе и
опрему за заливање. Пројектно-техничку документацију урадити у складу са важећим
Правилницима и према Закону о планирању и изградњи.
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Пројекат усагласити са:

Локацијским условима,

Постојећом и планираном мрежом инсталација и

Постојећим пешачким, бициклистичким и колским саобраћајем
ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све подлоге за израду пројектно - техничке документације и динамику пројектовања примењених
хидрогеолошких истраживања и заливних система прибавити у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима ("Сл. Гласник РС ", бр. 101/15), а опремање бунара и заливног система према
Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и
121/12, 42/13– одлука УС, 50/2013– одлука УС, 98/2013– одлука УС, 132/14 и 145/14) у свему према
одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, број 23/2015, 77/15, 58/16, 96/16 i 67/2017).
За израду пројектне документације користити све расположиве податке из раније израђене документације
(за Лимански парк).
Геодетско снимање, као и интегрисану геодетску подлогу (дигитални катастарски планови парцела и
топографске карте) обезбеђује Пројектант. Инвеститор доставља Пројектанту све постојеће пројекте
хортикултурног уређења.
Користити све доступне податке о хидрогеолошким условима на предметним локацијама у циљу
пројектовања примењених хидрогеолошких истраживања и формирања будућих легалних изворишта за
потребе система.
ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ
За заливање предметних површина предвидети изградњу стационарног заливног система са укопаним
цевоводима. На деловима трасе испод постојећих и планираних саобраћајница предвидети заштитне цеви,
према условима ЈКП „Пут“ Нови Сад. За заливање травних површина предвидети изравнавајуће (поп-ап)
прскаче, а за дрвореде и све остале наведене категорије зеленила систем кап по кап.
Хидраулички прорачун урадити према условима хортикултурног уређења и тако дефинисати количину
воде на бунару. Избору прскача посветити посебну пажњу, те у току израде Идејног пројекта разрадити
више варијанти са прскачима различитих притисака и домета. Детаљним разматрањем са Инвеститором
(уједначеност квашења, потребан интензитет кишења, капацитет бунара...) одабраће се најповољнија
варијанта за коју ће се радити Пројекат за грађевинску дозволу.
Примарну и секундарну мрежу заливног система, типове прскача и начин заливања прилагодити
постојећим категоријама зеленила. Тачне потребе биљака за водом зависе од бројних фактора (климатских,
едафских...), али и од саме биљне врсте. На основу искуствених података, а у циљу лакше примене, дајемо
оквирне потребе биљака за водом у сушном периоду за постојеће категорије зеленила:
Дрвеће: 50 л/ком 2 пута недељно (новоподигнуто)
Украсно шибље: 25-40 л/м2 2 пута недељно (новоподигнуто)
Руже: 15-20 л/м2 недељно
Травњак: 10 л/м2 2 пута недељно
Цвеће: 15 л/м2 5 пута недељно
Пројектованим решењем треба да се обезбеди стабилан и аутоматски рад бунара тако да се задовоље све
захтеване количине воде унутар система.
Користити искључиво техничке податке о опреми и уређајима за наводњавање који ће се специфицирати у
договору са Инвеститором.
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Пројектно-техничка документација за формирање изворишта и изградњу заливних система за све
наведене локације обухвата:


Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања који се изводи у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009, 64/2010,24/2011,121/2012,42/2013, 145/2014),
Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“, број 101/2015., који се
примењује од 16.12.2015. године) и Закону о републичким административним таксама и треба да
обухвати све потребне радове у циљу добијања поузданих података за изградњу и опремање бунара
за заливање предметних локација.



Извођење примењених хидрогелошких истраживања (израда истражног бунара) - Према
напред наведеном пројекту истраживања изградити бунар и проверити издашност. Вода у систему
би требало да је чиста физички, хемијски и биолошки, па је потребно у циљу провере квалитета
воде за заливање урадити потребне анализе и предвидети одговарајући третман, знајући да вода у
овом водоносном слоју садржи гвожђе (аерација, хемијски третман киселинама...). За издвајање
физичких нечистоћа предвидети механичке филтере.



Израда елабората о извршеним радовима примењених хидрогеолошких истраживања - За
извршене радове урадити Елаборат о резултатима извршених примењених хидрогеолошких
истраживања на извориштима. Овај Елаборат подлеже ревизији.



Израда пројектно-техничке документације за изградњу заливног система подразумева израду:
Идејног решења (ИДР), Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ) у
складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009, 64/2010,
24/2011,121/2012,42/2013, 145/2014).

Идејно решење (ИДР) за заливни систем се ради на основу пројектног задатка, а у циљу исходовања
локацијских услова.
По добијању локацијских услова приступа се изради пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), који садржи
следеће делове:
0 - Главна свеска
1 - Пројекат архитектуре
3 - Хидротехнички пројекат
4 - Пројекат електроенергетских инсталација
Свака од ових целина има општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију. Сви пројекти се
оверавају од стране лиценцираних инжењера одговарајућих струка, у складу са важећом регулативом. У
текстуалној документацији сваког појединачног пројекта се даје технички опис пројектованих радова.
У Нумеричкој документацији се прилажу:
- хидраулички прорачуни (укупне количине воде за заливање, димензионисање пумпе у бунару и др.)
- прорачуни везани за електро инсталације
- статички прорачун
- предмер радова са спецификацијом материјала, у циљу добијања предрачунске вредности радова.
Графичка документација садржи:
- прегледну ситуацију са назначеним бунарима, цевоводима и опремом за заливање
- ситуациони план
- уздужне профиле цевовода
- литолошко-технички профил бунара
- план бунарског шахта са опремом
- електро-шеме и план каблова, командно-управљачки део
- детаљи опреме за наводњавање
Пројекат за грађевинску дозволу подлеже Техничкој контроли што обезбеђује пројектант.
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Пројекат за извођење (ПЗИ) је конципиран као Пројекат за грађевинску дозволу, а допуњен је свим
неопходним цртежима, детаљима и упутствима неопходним за несметано извођење објекта на терену.
Предмере радова са спецификацијом материјала приказати већ у Пројекту за грађевинску дозволу, са свим
техничким спецификацијама за потребе набавке опреме, а у договору са Инвеститором.
Пројекат треба да одговара свим условима важећег Закона о планирању и изградњи и треба да садржи све
припадајуће делове и целине.
Понуђач је дужан да поред израде наведених пројеката обезбеди и техничку контролу пројектно техничке
документације.
Понуђач је дужан да обезбеди исходовање свих потребних мишљења, услова, докумената, дозвола,
сагласности, контрола и сл. код државних органа, надлежнх служби и предузећа, које се као трошак јављају
од подношења захтева до издавања Решења о одобрењу за извођење радова и геодетски елаборат за дату
локацију.
Понуђач је дужан да припреми сву документацију и објави податке и документа кроз посебан
информациони систем Централне евиденције обједињених процедура ЦЕОП за издавање грађевинске
дозволе.
НАПОМЕНА: Наручилац сноси све трошкове према државним органима, надлежним службама и
јавним предузећима од којих зависи издавање грађевинских дозвола. Евентуални трошкови према
осталим привредним друштвима иду на терет Понуђача и морају бити урачунати у цену.
Приликом израде техничке документације потребно је придржавати се:
- Планске документације
- Важеће законске регулативе
- Техничку документацију радити у складу са важећим законима, правилницима, уредбама и
техничким упутствима.
- Геодетских подлога
Обавеза пројектанта је да уради геомеханичко испитивање тла у складу са потребама објеката који се
планирају.
НАПОМЕНА: Све фазе техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ) израдити према захтевима Инвеститора
уз поштовање Закона о планирању и изградњи.
Пројектант је дужан да комплетне пројекте са прилозима испоручи у по 8 (осам) примерака у папирној
форми – формат .pdf , као и 1 (један) примерак у електронској форми (у дигиталној форми на CD-у у .pdf
формату (графичке прилоге и у оригиналном AutoCad dwg. формату, текстуални и табеларни део у .doc и
xlsx формату)
Сви примерци пројектно техничке документације који се достављају Наручиоцу у папирној форми, као и
примерак у електронској форми у .pdf формату морају бити потписани и оверени од стране одговорних
пројектаната који су исту израдили.
Потенцијални понуђачи који намеравају да поднесу понуду у обавези су:
- Да обиђу локације за које је потребно израдити пројектно техничку докумнетацију заливних систама и
изврше увид у расположиву документацију. Обилазак локације и увид у расположиву документације могуће
је извршити сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова, уз претходну најаву минимум 2 дана
раније пре намераваног обиласка, на е-mail адресу: javne.nabavke@zelenilo.com. Трошкове обиласка
локације сноси понуђач.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Обилазак
локације и увид у расположиву документацију није могуће извршити на дан отварања понуда.
Након обиласка локације и извршеног увида у расположиву документацију, попуњава се Образац 9.6)
Изјава о обиласку локације, коју потписују и оверавају овлашћено лице потенцијалног понуђача који је
обишао локацију и представник Наручиоца. Наведени Образац - Изјава чини саставни део понуде.
Пројектно - техничка документација и динамика пројектовања примењених хидрогеолошких истраживања
и заливних система изводи се према Закону о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. Гласник
РС", бр. 101/15), а опремање бунара и заливног система према Закону о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13– одлука УС, 50/2013–
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одлука УС, 98/2013– одлука УС, 132/14 и 145/14) у свему према одредбама Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Сл.гласник РС“, број 23/2015, 77/15, 58/16, 96/16 i 67/2017).
2.2) Рок извршења/испоруке:
Рок извршења/израде комплетне пројектно-техничке документације је најдуже 180 (стоосамдесет)
календарских дана од дана увођења у посао, с тим да исти не тече за време прибављања локацијских
услова и грађевинске дозволе код надлежне Градске управе.
2.3) Место испоруке пројектно техничке документације: Место испоруке пројектно техничке
документације је седиште Наручиоца.

3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке:
Ред.
број

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3

/

4

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: /

6

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски
капацитет:

1.1. Да је понуђач у претходној 2017. години остварио промет од
минимум 20.000.000,00 динара;

2

пословни капацитет:

2.1. Да понуђач поседује потврду о квалитету:
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 9001 систем менаџмент
квалитета;
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 14001 систем управљања
заштитом животне средине;
– Потврда да понуђач поседује стандард OHSAS 18001 систем управљања
заштитом здравља и безбедности на раду.
2.2. Да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану јавног
отварања понуда реализовао најмање 1 (један) уговор о изради пројектне
документације за изградњу заливног система заливне површине веће од 40
ha.

3

технички капацитет:

3.1. Да понуђач поседује минимум 4 (четири) лиценцирана софтвера
Windows и MS Office, минимум 1 (један) софтвер Epanet.

кадровски
капацитет:

4.1. Да понуђач има минимум:
– 1 лице са важећом лиценцом број 310, одговорни пројектант
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње,
– 1 лице са важећом лиценцом број 314, одговорни пројектант
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације,
– 1 лице са важећом лиценцом број 352, одговорни пројектант
управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерење и
регулација,
– 1 лице са важећом лиценцом број 376, одговорни пројектант
пољопривредних пројеката хидромелиорационих система.

1

4
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4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао
да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3

/

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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: /

4
5
6

/

-------

4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

1

финансијски
капацитет:

2

пословни капацитет:

3

технички капацитет:

4

кадровски
капацитет:

1.1. Да је понуђач у претходној 2017. години остварио промет од
минимум 20.000.000,00 динара;
2.1. Да понуђач поседује потврду о квалитету:
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 9001 систем менаџмент
квалитета;
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 14001 систем управљања
заштитом животне средине;
– Потврда да понуђач поседује стандард OHSAS 18001 систем
управљања заштитом здравља и безбедности на раду.
2.2. Да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану јавног
отварања понуда реализовао најмање 1 (један) уговор о изради пројектне
документације за изградњу заливног система заливне површине веће од
40 ha.
3.1. Да понуђач поседује минимум 4 (четири) лиценцирана софтвера
Windows и MS Office, минимум 1 (један) софтвер Epanet.
4.1. Да понуђач има минимум:
– 1 лице са важећом лиценцом број 310, одговорни пројектант
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње,
– 1 лице са важећом лиценцом број 314, одговорни пројектант
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације,
– 1 лице са важећом лиценцом број 352, одговорни пројектант
управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерење и
регулација,
– 1 лице са важећом лиценцом број 376, одговорни пројектант
пољопривредних пројеката хидромелиорационих система.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2 и 4 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације), а за
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.2.1. ове Конкурсне документацијеважећа дозвола; у овој јавној набавци није тражена) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 38/2018

11 / 53

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Ред.
број
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
1
2

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3

/
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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: /.
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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

4

5

6

------

4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

финансијски капацитет

2

пословни капацитет:

3

технички капацитет:

4

кадровски капацитет:

1.1. Да је понуђач у претходној 2017. години остварио промет од
минимум 20.000.000,00 динара;
2.1. Да понуђач поседује потврду о квалитету:
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 9001 систем
менаџмент квалитета;
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 14001 систем
управљања заштитом животне средине;
– Потврда да понуђач поседује стандард OHSAS 18001 систем
управљања заштитом здравља и безбедности на раду.
2.2. Да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану
јавног отварања понуда реализовао најмање 1 (један) уговор о
изради пројектне документације за изградњу заливног система
заливне површине веће од 40 ha.
3.1. Да понуђач поседује минимум 4 (четири) лиценцирана софтвера
Windows и MS Office, минимум 1 (један) софтвер Epanet.
4.1. Да понуђач има минимум:
– 1 лице са важећом лиценцом број 310, одговорни пројектант
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње,
– 1 лице са важећом лиценцом број 314, одговорни пројектант
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације,
– 1 лице са важећом лиценцом број 352, одговорни пројектант
управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерење и
регулација,
– 1 лице са важећом лиценцом број 376, одговорни пројектант
пољопривредних пројеката хидромелиорационих система.

Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 4 и 6 дела 4.3.1. ове Конкурсне
документације), док додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.3.1. Конкурсне
документације- важећа дозвола; у овој јавној набавци није тражена) дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове испуњавају заједно.
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4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених ЗЈН и Правилником за сваки од
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

Ред.
број

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКАЗ: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

1

ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:
- Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а



Напомена:
доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника

ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице - уверење надлежног суда
2) законски заступник - уверење надлежне полицијске управе МУПа
да правно лице 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

2

ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
уверење надлежне полицијске управе МУПа да предузетник 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
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице 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
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
- извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју
је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица.
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника
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(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта).

/

3

ДОКАЗ:
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ
ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
- уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
4

-

-

5

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:
- Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар
___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника правног
лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање
и наплату одређене врсте јавног прихода.
Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског
обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних
органа/организација/установа.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:
ДОКАЗ: /
ДОКАЗ: Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН.
(Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације)


6

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.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).
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4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
финансијски капацитет
1.1. Да је понуђач у претходној 2017. години остварио промет од минимум 20.000.000,00 динара;
ДОКАЗ: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН) за претходну 2017.
годину
пословни капацитет
2.1. Да понуђач поседује потврду о квалитету:
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 9001 систем менаџмент квалитета;
– Потврда да понуђач поседује стандард ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине;
– Потврда да понуђач поседује стандард OHSAS 18001 систем управљања заштитом здравља и
безбедности на раду.
ДОКАЗ:
- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 издатог понуђачу
- Фотокопија важећег сертификата ISO 14001 издатог понуђачу
- Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 издатог понуђачу
2.2. Да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану јавног отварања понуда реализовао
најмање 1 (један) уговор о изради пројектне документације за изградњу заливног система заливне
површине веће од 40 ha.
ДОКАЗ:
- Фотокопија уговора или фактуре.
- Списак најважнијих извршених услуга (референц листа понуђача), Образац 9.3. Конкурсне
документације
- Потврда за референце - Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора, Образац 9.4.
Конкурсне документације
технички капацитет
3.1. Да понуђач поседује минимум 4 (четири) лиценцирана софтвера Windows и MS Office, минимум 1
(један) софтвер Epanet.
ДОКАЗ:
- Лиценце и/или рачуне и/или уговоре и/или потврде које издају произвођачи и/или ауторизовани
продавци – дистрибутери софтвера који гласе на име понуђача. Понуђач је у обавези да достави доказе
за технички капацитет из којих се недвосмислено може утврдити број и структура софтвера.
кадровски капацитет
4.1. Да понуђач има минимум:
– 1 лице са важећом лиценцом број 310, одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката
високоградње, нискоградње и хидроградње,
– 1 лице са важећом лиценцом број 314, одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације,
– 1 лице са важећом лиценцом број 352, одговорни пројектант управљања електромоторним погонима аутоматика, мерење и регулација,
- 1 лице са важећом лиценцом број 376, одговорни пројектант пољопривредних пројеката
хидромелиорационих система.
ДОКАЗ:
- Изјава о кадровском капацитету, Образац 9.5. Конкурсне документације.
- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању привремених и повремених
послова или уговоре о делу или о допунском раду, зависно од начина ангажовања, сагласно одредбама
важећег Закона о раду, за сва ангажована лица
- Фотокопије лиценци и потврде о важењу истих, које издаје Инжењерска комора Србије.
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави
доказе из члана 79. став 1. и 2. ЗЈН, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача,
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. ЗЈН ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из
члана 77. ЗЈН, 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. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у
делу 9) Конкурсне документације.
Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у
понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова.
2) образац изјаве - уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. ЗЈН:
Наручилац у Конкурсној документацији није навео као могућност да се испуњеност свих или појединих
услова, осим услова изи члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, доказује достављањем изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан
чланом 77. став 5. ЗЈН: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до
7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робним
берзама, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на
начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.
4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 78. став 5. и члана 79.
став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као
неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има
обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
5) обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из
члана 77. став 4. ЗЈН, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН: Ако је понуђач доставио изјаву
из члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе
може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих
или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних
набавки код тог наручиоца.
Наручилац није дужан да поступи на начин из става 1. ове тачке у случају поступка јавне набавке
мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) ЗЈН чија је процењена вредност
мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН.
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5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
5.1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и
вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће
омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку услуга - “Пројектно техничка документација за
изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП број 38/2018 је најнижа
понуђена цена.
5.2) Елементе критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном понуђеном ценом додела уговора ће
се извршити на основу елемента критеријума рока извршења услуге и то на тај начин што ће предност
имати понуђач који понуди краћи рок извршења услуге. Уколико понуђач понуди исту укупну цену и исти
рок извршења услуге предност ће имати понуђач који понуди дужи рок важења понуде.
У случају да две или више понуда имају исту укупну цену, исти рок извршења услуге и исти рок
важења понуде, начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача
и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом укупном понуђеном ценом, истим роком
извршења услуге и истим роком важења понуде.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок
извршења услуге и исти рок важења понуде да присуствују поступку жребања;
Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Наручиоца, ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад;
Комисија ће водити записник о поступку жребања;
Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије
понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извршења услуге и исти рок важења понуде.
Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице,
извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
“Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду” - ЈНОП 38/2018
На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.zelenilo.com дана 05.12.2018. године

6.1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (* подаци из АПРа)
Пословно име:
Назив:

*попуњава само предузетник:

*

Скраћено пословно име:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (* попуњава само предузетник):
Име и презиме:
*
Матични број:
Претежна делатност
Шифра делатности:

ЈМБГ/лични број:
*
ПИБ:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни (интерни) број понуде понуђача:
Интернет страница на којој су докази из чл. 77.
Закона јавно досупни
(уколико се не достављају уз понуду, а ако се
доказивање испуњености услова врши изјавом не
треба попуњавати):
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


Заокружити начин подношења понуде (А, Б или В).

НАПОМЕНА:
 Уколико се подноси заједничка понуда обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача (Образац 6.1.6).
 Уколико се подноси понуда са подизвођачем обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом
оверен Образац општи подаци о подизвођачима (Образац 6.1.5).
6.1.2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

* ___________ дана од дана отварања понуда
* не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
6.1.3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

“Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду”

Укупна цена без ПДВ-а:

___________________________ динара

Износ ПДВ-а:

___________________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом:

___________________________ динара

Начин и услови плаћања:

Вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања:
Након извршене уговорене обавезе, у року од 45
дана од дана пријема исправно сачињене фактуре.

Рок извршења набавке:

У року од ______________ календарских дана од
дана увођења у посао.

Место
испоруке
документације:

пројектно

техничке

Место испоруке пројектно техничке документације је
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад,
Сутјеска 2.

У регистру понуђача:
(заокуружити понуђен одговор)
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1) микро
Врста правног лица по величини:
(заокружити један од понуђених одговора)

2) мало
3) средње
4) велико
5) физичко лице

6.1.4) ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ
ПОДИЗОВОЂАЧУ (попунити уколико се подноси понуда са подизвођачем)

Проценат укупне вредности набавке који ће се
поверити подизвођачу

_________________________%

ПОНУЂАЧ
Место и датум _______________________

М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени.
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6.1.5) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку: “Пројектно
техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”,
ЈНОП 38/2018 изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке који
ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ
Место и датум______________

М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.

Ако понуђач наступа без подизвођача, Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.

Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово
овлашћено лице.

Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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6.1.6) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку: “Пројектно
техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”,
ЈНОП 38/2018 изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди:
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће професионалне
квалификације
лица која ће бити
одговорна за извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Име особе за контакт:
Телефон:
Е – mail адреса:
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3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Име особе за контакт:
Телефон:
Е – mail адреса:

ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА
Место и датум ___________________

М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.
 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду.
 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач –
носилац посла, односно његово овлашћено лице.
 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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6.2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
6.2.1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________________________ у поступку
доделе уговора о јавној набавци услуга: “Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на
јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018.
Табела 1:
Р.
бр.

Предмет набавке

Јед.
мер
е

Кол.

Јединична
цена
без ПДВ- а

Јединична
цена
са ПДВ- ом

Укупна
цена
без ПДВ- а

Укупна
цена
са ПДВ- ом

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. (4х5)

8. (4х6)

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

1.

2.

3.

4.

“Пројектно техничка
документација
за
изградњу заливних
система на јавним
зеленим површинама
у Новом Саду” –
Булевар
Михајла
Пупина
“Пројектно техничка
документација
за
изградњу заливних
система на јавним
зеленим површинама
у Новом Саду” –
Футошки парк
“Пројектно техничка
документација
за
изградњу заливних
система на јавним
зеленим површинама
у Новом Саду” –
Лимански парк
“Пројектно техничка
документација
за
изградњу заливних
система на јавним
зеленим површинама
у Новом Саду” Булевар Европе (део
од Футошке улице до
кружне раскрснице
на Лиману) заједно
са улицом Полгар
Андраша и кружном
раскрсницом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
ИЗНОС ПДВ-А:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:
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Табела 2:
Посебно исказани трошкови који чине укупну цену:
Врста трошка
Износ трошкова без ПДВ-а
1.

Процентуално учешће трошкова

2.

3.

__________________ РСД

_________ % од укупне цене

__________________ РСД

_________ % од укупне цене

__________________ РСД

_________ % од укупне цене

__________________ РСД

_________ % од укупне цене

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
 Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени;
 Уколико понуду подноси група понуђача, образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе
понуђача – носилац посла;
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6.2.2) УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и
Правилника о обавезним елеменима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) у обрасцу структуре цене морају
бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-a
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан
ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова
материјала, рада енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене
садржани у обрасцу понуде.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Табела 1:
• у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у
колони 4.);
• у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у
колони 4.);
• на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВом.
Табела 2:
• у колони 1. уписати врсту трошка, уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 1. ставља цртицу;
• у колони 2. уписати износ наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., уколико

понуђач нема посебних трошкова у колони 2. ставља цртицу;
• у колони 3. уписати процентуално учешће наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1.,
уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 3. ставља цртицу;
• у случају да понуђач не попуни табелу 2, наручилац ће сматрати да понуђач нема посебних трошкова,
односно да су у табели 1. наведени основни елементи понуђене цене.
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6.3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА

Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а
сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр.
86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга: “Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним
зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018
Р.
бр.

Врста трошка

Износ трошка у динарима

1.

_____________

(без ПДВ-а)

2.

_____________

(без ПДВ-а)

3.

_____________

(без ПДВ-а)

4.

_____________

(без ПДВ-а)

5.

_____________

(без ПДВ-а)

6.

_____________

(без ПДВ-а)

Укупан износ трошкова без ПДВ-а:

_____________________

Износ ПДВ-а:

_____________________

Укупан износ трошкова са ПДВ-а:

_____________________

- 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.
ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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6.4) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) понуђач:
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за јавну набавку услуга:
“Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом
Саду”, ЈНОП 38/2018, код Наручиоца – ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
• у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
• Образац Изјава о независној понуди понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
• Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву умножити у довољном броју примерака и Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 38/2018

28 / 53

6.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА
ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У
ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (члан 75. став 2. ЗЈН)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Назив:
* попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015) као понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: *_______________ (*попуњава понуђач -интерни број
понуде понуђача) за јавну набавку услуга: “Пројектно техничка документација за изградњу заливних
система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018 поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)

* 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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7) МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.
- Модел уговора - понуђач попуњава празна места, оверава га и доставља уз понуду.
- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Уговору морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
“Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду”, Редни број ЈНОП 38/2018
закључен дана *____________ 2018. године (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), у
Новом Саду, између:
1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД, Сутјеска 2,
Нови Сад, матични број предузећа 08055432, ПИБ 100457989, текући рачун бр. 840-337743-64, рачун
Управе за трезор, које заступа директор Милош Егић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац), и
2.

___________________________________________________________________________
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

из _______________________________, ул. ______________________________________ бр.______,
ПИБ: ____________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту: Пројектант),
кога заступа _________________________________________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

2. Пројектант наступа са подизвођачем:
2.1______________________________________________________________, мат.бр.______________
ПИБ_________________________, име особе за контакт _____________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %.
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу____________________________________
______________________________________________________________________________________
2.2______________________________________________________________, мат.бр.______________
ПИБ_________________________, име особе за контакт _____________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %.
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу____________________________________
______________________________________________________________________________________
2.3______________________________________________________________, мат.бр.______________
ПИБ_________________________, име особе за контакт _____________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %.
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу____________________________________
______________________________________________________________________________________
2.4______________________________________________________________, мат.бр.______________
ПИБ_________________________, име особе за контакт _____________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %.
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу____________________________________
______________________________________________________________________________________
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АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1___________________________________________________________ из _____________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _______________________________________________________________________ бр_______, и
2.2___________________________________________________________ из _____________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _______________________________________________________________________ бр_________,
2.3___________________________________________________________ из _____________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _______________________________________________________________________ бр_________,
2.4___________________________________________________________ из _____________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _______________________________________________________________________ бр_________,
2.5___________________________________________________________ из _____________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. _______________________________________________________________________ бр_________,
(у даљем тексту: Пројектант), а коју заступа _________________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:____________од__________ 2018. године који
је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде__________________________________ директор _______________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћено пословно име из АПР)
из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ који је овлашћен да
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за
извршење преузетих обавеза.
Подаци о Наручиоцу:
Подаци о Пројектанту:
ПИБ:

100457989

ПИБ:

Матични број:

08055432

Матични број:

Број рачуна:

840-337743-64
Управа за трезор

Број рачуна:

Телефон:

021/2100-281

Телефон:

Факс:

021/4739172

Факс:

E-mail:

javne.nabavke@zelenilo.com

E-mail:

Основ уговора:
Број јавне набавке:

ЈНОП 38/2018

Редни број јавне набавке из Плана јавних набавки:

1.2.14

Датум објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца:
Број и датум одлуке о додели уговора:

05.12.2018. године
*

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *______________ од * ___________ 2018. године
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења
уговора.
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Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке услуга: “Пројектно техничка документација за
изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018;
- да је Пројектант, на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на
интернет страници наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад www.zelenilo.com и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа дана 05.12.2018. године, доставио понуду број _________*
(*попуњава Наручилац), која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део;
- да је Пројектант дао понуду која у потпуности одговора захтевима и условима које је Наручилац
предвидео у Конкурсној документацији и техничкој спецификацији.
Предмет уговора
Члан 1.
Наручилац уступа, а пројектант преузима извршење комплетних услуга за израду “Пројектно техничке
документације за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду” у складу са
понудом пројектанта број *_______________ од _______________ године (*попуњава понуђач- број и датум
понуде заведене код понуђача) и конкурсном документацијом који чине саставни део овог уговора.
Вредност услуга
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност услуга из члана 1. овог уговора износи
____________________ динара (словима: _______________________________________), да ПДВ износи
___________________ динара (словима: ________________________________________), што укупно износи
__________________ динара (словима: ________________________________).
Члан 3.
Вредност услуге је фиксна и не може се мењати. Изузетно, Пројектант има право на разлику у цени,
уколико је индекс потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику већи од 5%.
Пројектант може захтевати само разлику у цени која прелази 5%.
Када дан увођења Пројектанта у посао наступи након истека опције понуде, као базни датум за утврђивање
промене у цени узима се датум истека опције понуде.
Члан 4.
Евентуална разлика у цени из члана 3. овог уговора обрачунава се на коначном рачуну.
Испорука техничке документације
Члан 5.
Почетак израде пројектно техничке документације је одмах после увођења Пројектанта у посао, о чему се
сачињава записник.
Рок испоруке је *________________ календарских дана (*попуњава понуђач) од дана увођења у посао, с
тим да исти не тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне Градске
управе.
Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. Уколико изузетно лоши климатски услови онемогућавају геодетска снимања терена и друга теренска
испитивања
2. Уколико дође до кашњења у издавању услова и мишљења надлежних имаоца јавних овлашћења, а која
прибавља Инвеститор ван обједињене процедуре
3. Уколико се у току израде техничке документације појави потреба за изменом локацијских услова
4. Уколико Пројектанту није омогућен приступ локацији за вршење теренских радова.
Члан 6.
Пројектант се обавезује да пројектно техничку документацију испоручи Наручиоцу на адресу ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2.
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Уговарачи су се сагласили да је уговорена услуга извршена потписом Записника о примопредаји комплетне
пројектно техничке документације, а након извршене техничке контроле пројектно техничке
документације.
Пројектант је дужан да комплетне пројекте са прилозима испоручи у по 8 (осам) примерака у папирној
форми – формат .pdf , као и 1 (један) примерак у електронској форми (у дигиталној форми на CD-у у .pdf
формату (графичке прилоге и у оригиналном AutoCad dwg. формату, текстуални и табеларни део у .doc и
xlsx формату).
Сви примерци пројектно техничке документације који се достављају Наручиоцу у папирној форми, као и
примерак у електронској форми у .pdf формату морају бити потписани и оверени од стране одговорних
пројектаната који су исту израдили.
Обавезе пројектанта
Члан 7.
Пројектант се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши квалитетно и у року у складу са понудом
и конкурсном документацијом, те у складу са вaжећим законским регулативама, техничким прописима и
стандардима за ову врсту услуга.
Члан 8.
Пројектант се обавезује да од Наручиоца затражи писану сагласност за сва евентуална одступања од
уговорених услуга.
Члан 9.
У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача су солидарни и појединачно
одговорни према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим условима.
Члан 10.
Обавезује се Пројектант да Наручиоцу, у тренутку закључења Уговора преда у депозит следећу гаранцију:
Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза (бланко соло меница за добро извршење посла):
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко соло меницу серије _____________________
(попуњава Наручилац приликом закључења уговора), са копијом депо картона и меничним овлашћењем на
износ 10% од вредности уговора без ПДВ-а, што износи *_________________ динара (*попуњава понуђач),
са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, и која је регистрована у
Регистру меница Народне банке Србије.
Под добрим извршењем посла подразумева се да су услуге извршене, у захтеваном квалитету и у
понуђеном и прихваћеном року.
Гаранција за добро извршење посла активира се у случајевима:
- Уколико Пројектант не испуни обавезе које проистичу из овог уговора,
- Уколико Пројектант повери извршење Уговора делимично или у целини подизвођачу, а да га претходно
није навео у својој понуди нити је он наведен у овом уговору.
Потписом овог уговора Пројектант даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати
бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из Уговора.
Наручилац ће добијену гаранцију вратити Пројектанту, на његов писмени захтев, када утврди да је услуга
извршена у свему према одредбама овог уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 11.
Наручилац се обавезује да Пројектанту исплати уговорену вредност након извршене уговорене обавезе у
року од 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактуре, а у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17).
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину (Финансијским
планом Наручиоца за 2018. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до
висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а
у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације Уговора који се односи на
2019. годину, реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се
уређује буџет за 2019. годину (Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину).
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У супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза
од стране Наручиоца.
Уплата предметне цене ће се извршити на рачун број ____________________________________ код
________________________________________ банке.
Члан 12.
Наручилац задржава право да смањи уговорени обим услуга, о чему је дужан да у писаној форми извести
Пројектанта.
У случају када се смањи уговорени обим послова на захтев Наручиоца, плаћање извршених услуга
извршиће се сразмерно обиму услуге.
Наручилац није у обавези да своју потребу за предметом уговора из члана 1. овог уговора реализује до
наведеног максималног износа из члана 2., пре истека рока на који се уговор закључује, те Пројектант нема
права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа.
Рок важења уговора
Члан 13.
Овај уговор се закључује до реализације уговорене вредности из члана 2. овог уговора, а најдуже на период
од годину дана од дана закључења.
Уговорна казна и накнада штете
Члан 14.
Ако Пројектант прекорачи рок за израду и предају пројектно техничке документације, својом кривицом,
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процента) од
укупне вредности уговорених услуга, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10
% (процената) укупно уговорене цене услуга без ПДВ-а.
Делимично извршење или испоруке уговорених услуга у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорене казне.
Члан 15.
Ако је Наручилац због закашњења Пројектанта у испоруци техничке документације претрпео штету која је
већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Раскид уговора
Члан 16.
Наручилац услуге може да једнострано раскине (откаже) овај уговор о извршењу услуге, у свако доба,
достављањем изјаве о отказу Пројектанту, у писаној форми.
У случају раскида уговора из става 1. Наручилац је дужан да Пројектанту исплати вредност извршених
услуга, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и утврдити висину и начин
измирења међусобних обавеза.
Пројектант је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је
Пројектант одговоран за његов раскид.
Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду Уговора утврђују се
висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног раскида Уговора.
Опште одредбе
Члан 17.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
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Члан 18.
За све нерегулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 19.
Наручилац и Пројектант су се споразумели да све спорове који проистекну из овог уговора првенствено
решавају међусобним договором, а уколико се спор не реши споразумно, уговора се надлежност стварно
надлежног суда у Новом Саду.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих се 3 (три) примерка налазе код Наручиоца, а
1 (један) код Пројектанта.
Члан 21.
Саставни део овог уговора је понуда Пројектанта и конкурсна документација Наручиоца у спроведеном
отвореном поступку јавне набавке редни број 38/2018.

За ПРОЈЕКТАНТА
Директор

___________________

за НАРУЧИОЦА
Директор
М.П.

М.П.

_____________________
Милош Егић, дипл. екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора представља уговор по приступу.
Обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом.
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена
могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком
страном језику, ако и који део понуде може бити на страном језику:
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног судског тумача.
8.2. Начин подношења понуде:
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем
поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–
откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној 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 или на кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, 21000 Нови Сад са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга: “Пројектно техничка документација за изградњу заливних
система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
Рок за доставу понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 21.12.2018. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је
поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца ЈКП
"Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад.
Дан и сат отварања понуде: 21.12.2018. године у 10:45 часова.
Обавезна садржина понуде је:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова (чл.75. и чл.76. ЗЈН)
Образац понуде
Образац структуре понуђене цене
Образац трошкова припреме понуда
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда 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 (чл.75. ст.2. ЗЈН)
Образац модел уговора
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Бланко соло меница за озбиљност понуде
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10.

Копија депо картона

11.

Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке
Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне
документације)
Образац - Општи подаци о подизвођачима, ако понуду подноси са подизвођачем
Образац - Општи подаци о сваком члану групе, ако подноси заједничку понуду и Споразум
групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

12.
13.
14.

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају
бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.
Понуда мора бити комплетна и у оквиру ње морају бити понуђене све ставке наведене у обрасцу структуре
понуђене цене и обрасцу понуде. Некомплетне понуде неће се узети у разматрање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се
оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и
оверава печатом све обрасце из табеле (ставке ред. бр. 1. до 12.).
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле (ставке ред бр. 1. до 13.).
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача
може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца
изјаве о независној понуди и Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда 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
(чл. 75. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача. Споразум, који је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8.3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и
упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован
у више партија
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
8.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве
понуде дозвољено
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није
дозвољено.
8.5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН о јавним набавкама
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која докумета накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,
21000 Нови Сад, Сутјеска број 2, са назнаком:
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга – “Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018, НЕ ОТВАРАТИ» или
«ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга – “Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018, НЕ ОТВАРАТИ » или
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга – “Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018, НЕ ОТВАРАТИ » или
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга – “Пројектно техничка документација за
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изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018, 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.
8.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси
самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке
(став 4. члана 87. ЗЈН).
8.7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о
подизовођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се
определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део
набавке који се извршава преко тог подизвођача:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач, односно пружалац услуге у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Пружалац услуге не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
Пружалац услуге може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
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, у ком
случају је наручилац дужан да омогући пружаоцу услуге да приговори ако потраживање није доспело. У
том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3
дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли
је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће
донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност пружаоца услуге.
8.8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) и став 2.
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ЗЈН као и услове из члана 76. ЗЈН.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком
извршењу јавне набавке ), а који обавезно 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
Споразумом се уређују и питања ко потписује обрасце из Конкурсне документације.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би
могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси 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 постука јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
8.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
8.9.1 Начин плаћања: Вирмански, на рачун понуђача.
8.9.2 Услови плаћања: Након извршене уговорене обавезе, у року од 45 дана од дана пријема
исправно сачињене фактуре.
8.9.3 Начин, рок и место испоруке пројектно техничке документације: Крајњи рок извршења
услуге је најдуже 180 (сто осамдесет) календарских дана од дана увођења у посао, с тим да исти не

тече за време прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе код надлежне Градске управе.
Место испоруке пројектно техничке документације је седиште Наручиоца.
8.9.4 Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: Рок важења понуде не може бити
краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде
и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.
8.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
8.10.1 Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
8.10.2 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у Обрасцу структуре понуђене цене.
Понуђач је дужан да у обрасцу назначи јединичну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупну цену са ПДВом и без ПДВ-а, на начин наведен у Обрасцу структуре понуђене цене.
Јединична цена је фиксна за уговорени период.
Понуде преко процењене вредности биће одбијене, као неприхватљиве.
Структура цене: у цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу структуре
цена који чини саставни део ове конкурсне документације.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
8.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:
8 .11.1 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и копијом депо картона, која се предаје уз
понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном понуда ће се
одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о
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ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС“, бр.
56/11, 80/15, 76/15 и 82/17), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице
(са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), овереног од своје пословне
банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове
за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи
потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и
тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив
јавне набавке, износ на који се издаје - 10% од укупне вредности понуде и у динарима без ПДВ-а, са
навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без ПДВ-а.
Рок трајања: до истека рока важења понуде.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани
измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не потпише
уговор након што се донесе одлука о додели уговора.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације, понуда ће
се одбити као неприхватљива због битних недостатака.
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након потписивања
уговора са понуђачем коме је додељен уговор.
8.11.2) Средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе (предаје се у тренутку закључења
уговора)
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и копијом депо картона која се предаје у
моменту закључења уговора као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
Менично овлашћење се даје на обрасцу који даје Наручилац изабраном понуђачу приликом закључења
уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр.
56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију
менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), овереног од своје
пословне банке.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за
исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив
корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,
износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са навођењем рока важности –
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Начин подношења: у моменту закључења уговора.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а.
Рок трајања: најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију ако понуђач не извршава уговорне обавезе у
роковима и на начин прописан Уговором.
8.12 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
8.13 Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих
њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;
Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.
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8.14 Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке
врши на начин одређен чланом 20. Закона:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних
информација или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – “Пројектно
техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом
Саду”, ЈНОП 38/2018“ може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице (канцеларија број 21) на
адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2. Радно време писарнице
за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак).
- није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице.
или
• путем електронске поште, на email: javne.nabavke@zelenilo.com. Електронска пошта се прима од
7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска пошта која је приспела на mail сервер
у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.
- није прихватљиво слање електронске поште на друге e mail адресе осим горе наведене.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – Комуникација
се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно
путем поште или електронске поште.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у
том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се
уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике
морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија
у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно
као доказ да је извршено достављање.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац је дужан 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.
8.15 Oбавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди
обавезе прихваћене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
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примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
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.
8.16 Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
8.17 Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)-7)
ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) ЗЈН и детаљним упутством о потврди из
члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
потпуним:
8.17.1

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става 3. сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права 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 доказује
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту парава не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. ЗЈН.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, уплати
таксу у износу:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00 динара
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту
права.
Странке у захтеву морају прецизно на наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије
о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
8.17.2 Упутсво о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем тексту:
ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из
члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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.
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како
је то приказано у наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке
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поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању –
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):- број у поступку јавне набавке на које се захтев
за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.
Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
FIELD 57A:
NBSRRSBGXXX
(ACC. WITH BANK)
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT
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SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
FIELD 56A:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
(INTERMEDIARY)
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
FIELD 57A:
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
(ACC. WITH BANK)
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
FIELD 59:
MINISTARSTVO FINANSIJA
(BENEFICIARY)
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT

Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 38/2018

45 / 53

9) ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
9.1) Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН
9.2) Обрасци меничног овлашћења/писма за испуњење обавеза у поступку јавне набавке, за
корисника бланко, соло менице:
(А) Образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде у поступку јавне набавке, за корисника
бланко, соло менице
(Б) Образац - Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза у поступку јавне набавке, за
корисника бланко, соло менице
9.3) Списак најважнијих извршених услуга (референц листа понуђача)
9.4) Потврда за референце – потврде наручилаца о реализацији закључених уговора
9.5) Изјава о кадровском капацитету
9.6) Образац изјаве о обиласку локације
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9.1) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(подаци из АПР-а)

Пословно име:
Назив:
* попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
__________________________________________________________ из ______________________________
даје
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену
пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе
____________ - ______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку услуга –
“Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у
Новом Саду”, ЈНОП 38/2018.
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве
односно да провери да ли су документи којима понуђач докaзује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа државе где имам седиште.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац 9.1. попуњавају само они понуђачи који имају седиште у другој држави.
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9.2) ОБРАСЦИ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
А) На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник п р е д а ј е
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
серијски бр. ____________________
МЕНИЧНИ
ДУЖНИК
ПРАВНО ЛИЦЕ:

–

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

ЈКП „Градско зеленило Нови Сад“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Сутјеска бр. 2

Матични број:

08055432

Порески број:

100457989

Текући рачун:

840-337743-64
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:

_______________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде, коју је менични
дужник поднео у поступку јавне набавке услуга – “Пројектно техничка документација за изградњу
заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је идентичан року важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________________________
(словима:
_______________________________________________________________________________)
што
представља 10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног
дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану
надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног лица меничног дужника
М.П.

________________

_____________________________
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Б) На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник п р е д а ј е
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
серијски бр. _____________________
МЕНИЧНИ
ДУЖНИК
ПРАВНО ЛИЦЕ:

–

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

ЈКП „Градско зеленило Нови Сад“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Сутјеска бр. 2

Матични број:

08055432

Порески број:

100457989

Текући рачун:

840-337743-64
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_______________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за испуњење уговорне обавезе, коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга – “Пројектно техничка документација за
изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду”, ЈНОП 38/2018.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације Уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење
на
износ
од
_____________________________
(словима:
_______________________________________________________________________________)
што
представља 10% без ПДВ-а од укупне вредности уговора.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног
дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану
надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног лица меничног дужника
М.П.

________________

_____________________________
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9.3) СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Назив:
* попуњава само предузетник

*

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:

Р.
бр.

Наручилац услуга

Датум
закључења
уговора

Предмет уговора

Површина у ha

1.

2.

3.

4.

5.
УКУПНО

___________ ha

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати
ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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9.4) ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ – ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив купца/наручиоца
Контакт особа Наручиоца
Контакт телефон и
е-маил:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Место и датум издавања
потврде :
На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје
ПОТВРДУ да је понуђач
___________________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
за потребе Наручиоца квалитетно и у року извшрио услуге
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(навести тачан назив извршених услуга - пројеката)
Услуге су извршене и пројекат је испоручен дана _____________ године.
Уговор обухвата израду пројектно техничке документације за изградњу заливног система заливне
површине ______ ha.
Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача __________________________________________
____________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 38/2018, за
потребе Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Сутјеска 2 и у друге сврхе се не
може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Законски заступник
М.П.

_____________________

Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиоце наведене у обрасцу СПИСАК
НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА).
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9.5) ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Понуђач ______________________________________________ из _________________________под пуном
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављује да има запослена и/или ангажована лица са
лиценцама
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ/АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Р. бр.

Име и презиме

Лиценца

Прилог: Фотокопија лиценци и потврде о важењу истих.

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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9.6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Назив: * попуњава само
предузетник

*

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
ИЗЈАВА
Да смо дана ___________ 2018. године извршили обилазак локација за које је потребно израдити
пројектно техничку документацију заливних система и да смо извршили увид у расположиву
документацију у присуству овлашћеног лица Наручиоца и добили све потребне информације, а ради
припремања понуде за јавну набавку „Пројектно техничка документација за изградњу заливних система
на јавним зеленим површинама у Новом Саду“, ЈНОП 38/2018 по позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 05.12.2018. године.
ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО УВИД ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ:
Представник Понуђача који је извршио увид _________________________________________
(уписати штампаним словима име и презиме)
_________________________
(потпис)

М.П.

ПОНУЂАЧ
________________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОТВРЂУЈЕМ:
Представник Наручиоца који је присуствовао увиду
________________________________________
(уписати штампаним словима име и презиме)

_________________________
(потпис)
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