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Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
12.јануар.бр.108 Прибој

Број: 404- 281

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
за јавну набавку мале вредности: ЈНМВ бр.06- 1/17

ПРЕДМЕТ:
• партија 1.- Обележавање хоризонталне сигнализације ;
• партија 2.- Одржавање вертикалне сигнализације (семафори)
Датум и време
Датум објављивања јавног позива и
конкурсне документације

17.07.2017.

Крајњи рок за достављање понуда:

25.07.207.год. до 12,00

Јавно отварање:

Партија 1.

25.07.2017.год. у 12:15

Партија 2.

25.07.2017.год. у 13,00

Прибој, јул 2017. година
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС“, бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 06-282/17 од 11.07.2017 године и Решења о образовању комисије бр. 06282/17 од 11.07.2017. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге:
Партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације ;
Партија 2: Oдржавање вертикалне сигнализације/семафори/ у току 2017.године
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
•

Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса:
„12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ:
101207254
Матични број:
07158289
Шифра делатности:
75110

•

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у
поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.

•

Предмет јавне набавке - набавка радова, обликована по партијама:
Партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације ;
Партија 2: Одржавање вертикалне сигнализације/семафора/ у току
2017.године.


Контакт (лице или служба):

Служба за јавне набавке тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail:
javnenabavke@priboj.rs
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и
паркинг просторима у општини Прибој;
Партија 2: одржавање вертикалне сигнализације /семафори/у току 2017.године.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА 1.
Врста, опис и количина услуга дати су у обрасцу бр.2 (VII-1 ) „Спецификација
услуге“ која је саставни део конкурсне документације.
Рок за почетак извршења предметне јавне набавке је два дана од дана добијања налога
овлашћеног лица понуђача.
Максималан рок извршења услуге износи 10 календарских дана од дана увођења
извршиоца у посао.
Гарантни рок за извршену услугу износи 6 месеци од момента завршетка посла.
Приликом извршења услуге, извођач је дужан да се придржава важећих техничких
прописа, стандарда, Правилника о саобраћајној сигнализацији и Закона о безбедности
саобраћаја.
Место извршења услуге –улице и паркинг простори у општини Прибој.
Давалац услуга је дужан да при вршењу услуге користи материјале доброг квалитета у
складу са важећим стандардима.
Услуге које су предмет ове јавне набавке ће се спроводити у складу са уговором о
вршењу услуга и динамиком вршења услуга коју утврђује наручилац.
ПАРТИЈА 2: Одржавање семафора у Прибоју
Врста, опис и количина услуга дати су у обрасцу бр.2 (VII-2 ) „Спецификација
услуге“ која је саставни део конкурсне документације.
Одржавање ( сервисирање ) семафора у Прибоју обухвата:
• Визуелни преглед спољних елемената – ормара уређаја електричног
бројила,семафорних стубова;
• Механичко учвршћивање и оштећеност опреме;
• Видљивост сигнала;
• Исправност сијалица;
• Обезбеђење рада семафорске сигнализације у складу са позитивним прописима;
• Набавку и замену сијалица и потребног ситног електроматеријала;
• Поправку кварова на латернама и инсталацију заједно са набавком и заменом
ситних резервних делова (држачи латерни,сочива,штитници и сл.) са обавезним
производним атестом;
• Ангажовање радне снаге.
Редовни обиласци подразумевају:
• До краја године 1( једно) чишћење и прање;
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•

Чишћење параболичних огледала, оптике и пешачких стакала – оштећене
заменити;
• Учврстити и усмерити сигнале ( латерне);
• Разбијене и неисправне делове заменити новим;
• Контролисати правилну измену спољних сигнала, трајање заштитних времена те
измену програма;
• Контролисати исправност пешачког тастера;
• Обилазак по позиву.
Ова врста интервенције на раскрсници иницирана је од стране дежурне службе којој се
дојављује стање саобраћајне сигнализације.
Обилазак по позиву треба евидентирати у грађевински дневник (уписати време дојаве,
лице које је обавестило о квару, време доласка и време поправке).
Контрола квалитета извршења услуге ће се спроводити преко стручне службе
наручиоца.
Место вршења услуге: Прибој, семафори на раскрсници улица Немањине и
29.октобра; Нови мост.
Рок извршења услуге: Сукцесивно, по налогу наручиоца, у периоду од закључења
уговора до 31.12.2017. године.
Рок одазива по издатом налогу је један дан, од дана добијања налога.
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IV 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у складу са
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Партија 1. и Партија 2.
А). ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1.1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (Чл. 75. став 1. тачка 1.Закона);
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 (Чл. 75.став.1 тачка 2.Закона).
1.3. 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 (Члан75.став.1 тачка 4.Закона).
1.4. 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (Члан75.став.2.ЗаконаОбразац бр.7 „Изјава“).
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове дефинисане чл. 76. Закона, и то:
ПАРТИЈА 1.
2.1. Да располаже довољним пословним капацитетом
-Да је у претходних пет година 2012,2013, 2014, 2015 и 2016. закључно са даном
објављивања позива за подношење понуда изводио радове на обележавању
хоризонталне сигнализације у вредности не мањој од 3.000.000,00 динара (укупно)
без ПДВ-а, при чему уговорене услуге морају бити извршене у потпуности.
2.2.Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то:
-да има најмање 4 запослена на извршавању послова која су предмет јавне набавке (на
неодређено или одређено време или уговором ангажована лица у складу са Законом о
раду) у току целог периода извршења предметне јавне набавке
и
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-1 /једног/дипл.инж.саоб. са важећом лиценцом ИКС-а бр. 470, одговорни извођач
радова саобраћајне сигнализације, на неодређено или одређено време или уговором
ангажовано лице ,у току целог периода извршења предметне јавне набавке.
2. 3.Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то:
-најмање 1 самоходна машина за извлачење уздужних линија;
- 1 возило за превоз радника и опреме;
-компресор за издувавање прашине;
- градилишна сигнализација (сигнална приколица са саобраћајним знаковим и
чуњевима за обележавање радова на путу).
ПАРТИЈА 2.
1.Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом
1.1 да има најмање 1 радника електро струке запосленог на неодређено или одређено
време или уговором ангажована лица, у току целог периода извршења уговора до
31.12.2017. год.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
1.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона, – Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. – Доказ:
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
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.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН– Доказ:
Потписан о оверен Образац бр. 8 „ИЗЈАВА“ (VII-1 за партију 1 и VII-2 за партију 2)
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
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ
2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
ПАРТИЈА 1.
2.1. За пословни капацитет
Доказ:
-Референтна листа (образац бр. VII- 9) са уписаним подацима о наручиоцима, години
извођења радова/извршења услуге/,врсти услуге и вредности уговора са бројем и
датумом уговора.
- Потврда наручилаца (образац бр. VII -10) о извршеним радовима/услугама/
наведеним у референтној листи.
Напомена: Наручилац задржава право да од понуђача чија је понуда на основу
извештаја комисије оцењена као најповољнија затражи на увид окончане ситуације, као
и оригинале уговора са припадајућим анексима.
2.2.Кадровски капацитет
Доказ:
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-Уговор о раду или уговор о радном ангажовању по другом правном основу у складу
са Законом о раду;
-одговарајући М образац .
за инжењера:
- Фотокопија лиценце 470 са важећом потврдом ИКС-а;
-уговор о раду или уговор о радном ангажовању по другом правном основу у складу са
Законом о раду ;
-одговарајући М образац .
Фотокопија лиценце мора бити потписана и оверена личним печатом имаоца
лиценце и да је важећа на дан отварања понуда.
Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања
уговора.
2.3.Технички капацитет
Доказ:
-Ако је техничка опрема у власништву понуђача, за опрему набављену до
31.12.2016. године доставити копију пописне листе основних средстава на којој ће
видно бити означена тражена техничка опрема , за средства набављена од
01.01.2017. године доставити рачун или уговор о куповини.
-Уговор о закупу или уговор о пословно-техничкој сарадњи или било који други доказ
који несумњиво потврђује да понуђач располаже траженим техничким
капацитетом;
ПАРТИЈА 2.
2.2.Кадровски капацитет
Доказ:
-Уговор о раду или уговор о радном ангажовању по другом правном основу у складу
са Законом о раду
-одговарајући М образац (за запослене на неодређено или одређено време).
У уговору мора бити јасно назначена стручна спрема лица, као и на којим
пословима је ангажовано лице. У случају да у уговору није наведена конкретна
тражена струка, у понуди поред уговора доставити фотокопију дипломе о
стеченом степену стручне спреме тражене струке)
•
Наведене доказе о испуњености обавезних и додатних услова понуђач може доставити
у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 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 пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Лице уписано у Регистар понуђача који води АПР није дужно да приликом
подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1-4, у складу са
чланом 78 став 5. Закона о јавним набавкама.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

• Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на
српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране судског тумача.

• Упутство о начину попуњавања обрасца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.
•
•

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ :
Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.1. „Понуда“

У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач
наступа самостално или са подизвођачем или са заједничком понудом; уписати дужину
гарантног рока , рок важења понуде,рок извршења услуге и укупну вредност без ПДВа и са ПДВ-ом;
•

Попуњен образац бр.2 „Спецификација услуге“

У обрасцу „Спецификација услуге морају бити унете јединичне цене за сваку
позицију услуге и укупна цена без и са ПДВ-ом.
•

Потписан и оверен печатом Образац бр.3. „Изјава подносиоца понуде да не
наступа са подизвођачем“;

•

Потписан и оверен печатом Образац бр.4.„Изјава о ангажовању подизвођача“;
У случају кад подносилац понуде учествује са подизвођачем.

•

Потписан и оверен печатом Образац бр.5. „Изјава чланова групе који подносе
заједничку понуду“.

Уз ову „Изјаву“ потребно је доставити и “Споразум чланова групе“ којим се
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
•

Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.6 „ Подаци о члану групе“;

• Потписан и оверен печатом Образац бр.7 „Изјава о независној понуди“;
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• Потписан и оверен печатом Образац бр. 8.“Изјава о поштовању обавеза из члана
75. став 2. Закона“,
• Потписан и оверен печатом Образац бр.9. „Трошкови припреме понуде“;
• Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр. 10 „Референтна листа“ – ПАРТИЈА
1;
• Потписан и оверен печатом Образац бр. 11„Потврда о реализацији закључених
уговора- ПАРТИЈА 1.“
• Докази за испуњеност обавезних услова ако понуђач није уписан у Регистар
понуђача ;
• Докази за испуњеност додатних услова пословног, кадровског и техничког
капацитета-ПАРТИЈА 1;
• Атест за боју од произвођача боје у смислу СРПС.З.С2.240 не старији од 3 месеца
од дана објављивања јавног позива.
• Докази за испуњеност додатног услова кадровског капацитета - ПАРТИЈА 2;
• МОДЕЛ УГОВОРА.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора, попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи
из групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у
понуди.
4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште препоручено ,у коверти
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до
25.07.2017. год. до 12,00 часова на адресу Општина Прибој ул. 12. јануар бр.108, 31
330 Прибој, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда за партију бр._____/уписати
назив партије/
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде, као и телефон
особе за контакт.У случају подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати
назив и адресу свих чланова.
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 и исту ће наручилац , по окончању поступка отварања, вратити
неотворену са назнаком да је неблаговремена.
4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.2. Подношење понуде са подизвођачем
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Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на
подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног
понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач у другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој
јавној набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као
учесник заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке о:
•

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

•

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а
додатне услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
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6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена
у динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају
се доставити нови одговарајући обрасци који прате измену( допуну).
Свако обавештење о изменама, повлачењу или опозиву понуде подноси се у
затвореној коверти, до 25.07.2017.год. до 12,00 сати на исти начин на који се
доставља понуда, са назнаком:
„НЕ ОТВАРАТИ – ИЗМЕНА понуде за партију _________________“ /уписати
назив партије/ или
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОВЛАЧЕЊЕ понуде за партију _________________“/уписати
назив партије/ или
НЕ ОТВАРАТИ- ОПОЗИВ понуде за партију ________________“_/уписати назив
партије/ , на адресу наручиоца Општина Прибој „12. јануар'' бр. 108 31330
Прибој.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са
назнаком ИЗМЕНА или ПОВЛАЧЕЊЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ биће отворена и
прочитана на дан отварања понуда.
7.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, 25.07.2017.год. у 12,15 часова за Партију 1. и у 13,00 часова за
Партију 2. у просторијама Општине Прибој, 12. јануар'' бр. 108 , канцеларија бр.1 .
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници подносилаца понуда.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (за обе партије)
Рок важења понуде најмање 30 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном
облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
9.НАЧИН ПЛАЋАЊА
Партија 1.У року до 45 дана од дана пријема фактуре на основу оверене
грађевинске књиге и јединичних цена из понуде.
Партија 2.- По пријему оверене месечне ситуације у року до 45 дана.
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Партија 1.-Рок за извршење услуге износи највише 10 календарских дана од дана
увођења у посао.
Партија 2.- Сукцесивно , по налогу наручиоца од дана закључења уговора до
31.12.2017.године
11.МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 1.- Улице и паркинг простори у општини Прибој
Партија 2.-Раскрсница улице Немањина и 29. Октобра ; Нови мост.
12.ВАЛУТА И ЦЕНА за обе партије
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне набавке-радну снагу, материјал, трошкове транспорта,
припремне и завршне радње, и др. зависне трошкове понуђача.
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска
цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
13. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА за Партију 1
11.1. Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или
најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко
сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично
овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру
меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца,
која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком
важења 30 дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока менице и
меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
радова.
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или најкасније
у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда бланко сопствену меницу уредно
оверену и потписану од стране овлашћеног лица , менично овлашћења за отклањање
грешака у гарантном року и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС
у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист наручиоца, која
треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа,
издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора
да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач
доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке
понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан
групе.
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14.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим
је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком
„пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве подносилац понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда.
15.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Агенција за заштиту животне
средине www.sepa.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште препоручено, на адресу
наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108 на фах: 033/--2445-446 или
е-mail: javnenabavke@priboj.rs, радним данима /понедељк-петак/ у времену од 7,00
до 15,00 часова да тражи додатна појашњења у вези са припремом понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама и
појашњењима мора бити достављен у писаној форми, са подацима о потенцијалном
понуђачу који доставља захтев, потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације- ЈНМВ бр. 06-01/17“.
Уколико се комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима врши путем електронске поште или факсом у складу са чланом 20.
ЗЈН, 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.
17.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
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Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или
прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
• уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ
изражен словима сматраће се тачним;
•

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.
18.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом
ЈНМВ бр. 06-01/17.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и
конкурсном документацијом.
19.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за обе партије
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од десет дана од дана отварања
понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
20.НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора 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 истовремено доставља
Републичкој комисији
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става
1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Подносилац захтева за
заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
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; 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП Општина Прибој ; ЈНМВ бр. 06-01/17 и назив партије;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.,или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
21.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА за обе партије
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5. Закона.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац
задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени
комисије друга на ранг листи.
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22.ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно наредних 6 месеци.

20/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17

VI

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.Критеријум за доделу уговора за обе партије

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“, под условом да је понуђач испунио све захтеве наручиоца
предвиђене конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 06-01/17.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.
Партија 1.
У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који је у периоду 2012.,2013.,2014.,
2015., 2016.- закључно са даном објављивања јавног позива, извршио радове/услугу/ на
обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације веће вредности без ПДВ-а.
У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају извршене
радове исте вредности уговор ће бити додељен жребањем, на које ће бити позвани
понуђачи чије су понуде једнаке.
Партија 2.
У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који је понудио дужи рок важења
понуде.
У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају исти рок
важења понуде уговор ће бити додељен жребањем, на које ће бити позвани понуђачи
чије су понуде једнаке.
•
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само
оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исту укупну вредност за
тражени период (исти рок важења понуде за партију 2).
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине
и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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ОБРАЗАЦ БР. 1
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУДА - општи подаци о понуђачу

Адреса понуђача
Број телефона
Електронска адреса понуђача (e-mail)
ПИБ
Матични број
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Број ж. рачуна понуђача и назив банке
Остали подаци у понуди
Предмет: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и
паркинг просторима у општине Прибој
А) самостално,
Б) са подизвођачем,
Понуду дајем (заокружити)
В) као група понуђача
Рок извршења предмета јавне набавке
Највише 10 календарских дана од дана
увођења у посао
Рок и начин плаћања:

Гарантни период:
Најмање 6 месеци од завршетка посла
Рок важења понуде
/најмање 30 дана од дана отварања
понуда/
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

__________________календарских дана
У року до 45 дана од дана пријема фактуре
на основу оверене грађевинске књиге и
јединичних цена из понуде.
__________________ месеци

____________________месеци

_____________________динара
_____________________динара

НАПОМЕНА: Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
датум___________2017.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ

БР.2

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
За обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Обележавање хоризонталне сигнализације на улицама и паркиг
просторима у општини Прибој обухвата следеће позиције.
•

Уздужне линије у складу са СРПС У.С4.221,222,223
• неиспрекидане линије,
• испрекидане линије,
• удвојене линије
• разделне испрекидане линије.
• ивичне линије

•

Попречне ознаке у складу са СРПС У.С4.225,226,227
• зауставне линије,
• косници и граничници
• пешачки пелази.

•

Остале ознаке у складу са СРПС У.С4.229,230,231,232,233
• стрелице
• поља за усмеравање саобраћаја (шрафуре и клинови),
• линије усмеравања
• натписи.
• Означавање саобраћајних површина за посебне намене

Обележавање
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
пројекту,катастру сигнализације, ситуације на терену у
обележавања и детаља који даје надзорни орган наручиоца .

врши
се
према
смислу предходног

Материјал (боја) за извршење услуге на обележавању хоризонталне сигнализације,
технологија извоњења радова мора да буде у складу са СРПС З.С2.240
Цена услуге на обележавању хоризонталне сигнализације обрачунава се у м2,м1
или комаду обојене површине, а обухвата следеће позиције:чишћење коловоза
механичким средствима или четкама, издувавање очишћене површине
компресором, одмашћивање коловоза по потреби хемијским средствима и бојење
површине специјалним уредјајем (компресором) у слоју довољне дебљине са једним
или два премаза.
Спецификацијом услуге обухваћене
Прибоја:

су следеће саобраћајнице на територији
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1.-Обележавање уздужних линија на градским улицама
д=15 цм. по пројектима саобраћајне сигнализације.
Линија се изводи машинским путем са масном фарбом за
путеве строго беле боје која је постојана најмање 6 месеци.
Обрачун по стварно офарбаним линијама:
Јед.цена

Укупна цена
/без пдв-а/

Улица Немањина

м1

900 х .................. = ...................

Улица Лимска

м1 850 х .................. = ...................

Улица Вука Караџића
Улица Санџачких бригада

м1 195 х .................. = .......................
м1 200 х ...................= .....................

Улица Вељка Влаховића

м1 200 х ................... = ....................

Улица Радмила Лавренчића

м1 180 х ................... = ......................

Улица Меше Селимовића

м1 130 х .................. = ......................

Улица Моше Пијаде
.
Улица Драгољуба Савића

м1 100 х .................. = .....................
м1 150 х ................... = ......................

Улица Иве Лоле Рибара

м1 100 х .................. = ......................

Улица Рифата Бурџевића

м1 600 х ................... = .....................

Линије на новом мосту

м2 110 х ................... = .......................

2.-Обележавање пешачких прелаза, а
зауставне линије и друго са масном
бојом за путеве строго беле боје која
је постојана најмање 6 месеци.
Улица Немањина

м2

240 х ................ = .................

Улица Лимска

м2 80 х .................. = ................

Улица Вука Караџића

м2 110 х ................. = ..................

Улица Санџачких бригада

м2 54 х ....................= ..................

Улица Вељка Влаховића

м2 40 х ................... = ....................

Улица Радмила Лавренчића

м2 42 х ................... = .....................

Улица Меше Селимовића

м2 14 х .................. = ..................
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Улица Моше Пијаде

м2 32 х .................. = ....................

Улица Рифата Бурџевића

м2

Регионални пут Р 191

м2 355 х ..................= ................

Нови мост

м2

3.-Обележавање стрелица са масном бојом
за путеве строго беле боје
-град

ком.

81 x------------ = ------------

- рег. пут Р 191 са употребом перле

ком

25 x----------- = --------------

- нови мост

м2

42 x----------- = --------------

14 х ................... = ..................

230 х ................. = .................

4.-Обележавање ознака “БУС” на аутобуским
стајалиштима са жутом бојом у свему
према прописима за обележавање аутобуских
стајалишта
Градски део -

ком

6 x--------- =---------------------

Регионални пут -

ком

16 x ---------= --------------------

5.-Обележавање ознака "ТАXИ" стајалишта ком.
6.-Обележавање ознака „школа” са белом
бојом у свему према прописима за
обележавање са употребом перле

ком.

8 x -------= ----------------------

12 x ---------- = ------------------

7.-Обележавање паркинг места на саобраћајницама белом бојом у свему према
прописима за обележавање
Улица Лимска

ком 55 х .................. = ....................

Улица Санџачких бригада

ком

Улица Вељка Влаховића

ком 70 х ................... = ....................

Улица Драгољуба Савића

ком 30 х .................. = .....................

Улица 12.Јануара

ком 60 х ................... = ....................

40 х ................... = ..................
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Паркинзи поред зграда и јавних установа
8.-Обележавање паркинга за инвалидна
лица

УКУПНО

ком 360 х ................ = ...................

м1

60 x-------------- = --------------

без ПДВ-а

___________________________Дин.

са ПДВ-ом

___________________________Дин.

НАПОМЕНА: За све радове даје се гарантни рок 6 месеци, у случају брисања
поменуте сигнализације извођач је дужан да о свом трошку изврши поправку.
Боја мора бити строго бела и видљива приликом падавина и ноћу.
Боје морају одговарати стандарду СРПС.З.С2.240
Понуђач је дужан да уз понуду доставити Атест за боју од произвођача боје у
смислу СРПС.З.С2.240 не старији од 3 месеца од дана отварања понуда.
Прибој,_______2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
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ОБРАЗАЦ БР.3

ИЗЈАВА
подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку услуге: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
ЈНМВ бр.06-1/17 , изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 4
ИЗЈАВА
о ангажовању подизвођача
(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

Ред.

Назив подизвођача

Бр.

седиште и адреса

Датум,___________2017. год.

Проценат (највише 50%) укупне
вредности набавке планиране да се
повери подизвођачу и део предмета
јавне набавке који ће се извршити
преко подизвођача.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 5
ИЗЈАВА
чланова групе који подносе заједничку понуду

У вези са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за јавну
набавку услуге: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације ЈНМВ
бр.06-1/17 изјављујемо да поносимо заједничку понуду

Ред.број

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Потпис и печат

_______________________________
М.П.

_____________________________
М.П.

______________________________
М.П.
______________________________
М.П.

датум, ____________ 2017.године

Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са
„Упутством понуђачима како да сачине понуду.
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ОБРАЗАЦ БР.6
Подаци о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса

ПИБ
Матични број

Име особе за конктакт

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА
ПОНУДЕ или ЧЛАНА ГРУПЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.

30/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17

VII -1

ОБРАЗАЦ БР.7

У складу са чланом 26. Закона,____________________________из __________________,
(назив понуђача)
у поступку јавне набавке радова ЈНМВ бр.06/-1/17– партија 1: Обележавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације у Прибоју као одговорно лице понуђача,
дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге ЈНМВ бр. 06-1/17–партија 1: Обележавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације, за коју наручилац спроводи поступак
јавне набавке мале вредности, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

датум,__________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________________
(одговорног лица члана групе)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења
заједничке понуде.
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ОБРАЗАЦ БР.8

Изјава
понуђача о поштовању обавеза у складу са чл.75. став 2.Закона о
јавним набавкама
_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.
06-1/17 партија 1: Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, поштовао
обавезе које произилазе 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.

датум,____________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________
(одговорног лица члана групе)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БР.9
ОБРАЗАЦ
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Списак извршених радова/услуга/ на обележавању хоризонталне сигнализације у
вредности не мањој од 3.000.000,00 динара укупно) без ПДВ за период 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 закључно са даном објављивања јавног позива.
Број и датум Вредност уговора
Врста услуге /радова/и
Наручилац
уговора
година извршења
/инвеститор/

датум_________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: У случају потребе референтну листу копирати.
Понуђачи могу да упишу све радове у назначеном периоду који су предмет ове
јавне набавке, а из разлога што ће имати предност у случају да два или више
понуђача понуде исте цене за извршење предметне јавне набавк
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ОБРАЗАЦ БР.10
ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_______________________________________________________________
/назив и седиште наручиоца /
ПИБ:_____________________
МБ:_______________________
Овим потврђујемо да је понуђач ________________________________
а)самостално б) као члан групе понуђача (заокружити)
за потребе наручиоца___________________________________________
квалитетно и у уговореном року извршио услугу/ радове
___________________________________________________________________________
______________________________ у вредности од _________________________ дин.
без ПДВ-а, на основу уговора бр.___________од ___________године.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова за партију 1:
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације у Прибоју, ЈНМВ бр.06/-1/17
Контакт особа наручиоца________________________________________________
Телефон:

__________________________

e – mail:

__________________________

датум,_________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________

НАПОМЕНА:У случају потребе образац копирати.
Признаће се потврде дате на другим обрасцима наручилаца, под условом да
садрже тражене податке.
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.
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ОБРАЗАЦ БР. 11
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку за јавну набавку услуге: Обележавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације -ЈНМВ бр.06-1/17
ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
______________________________Дин
.
______________________________Дин.

_____________________________Дин.

УКУПНО:

Датум,___________2017. год.

____________________________ Дин

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима
прописаним ставом 3. истог члана ЗЈН.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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VIII
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ

на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације ЈНМВ бр. 061/17-партија 1.
Уговорне стране :
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12.јануар бр.108,
коју заступа председник Општине Прибој Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране
и
_________________________________________из_________________________
ул.________________________,бр._______,ПИБ_________________________
мат.бр._____________________, ж.р_____________________________________
отворен код пословне банке____________________________________________,
кога заступа директор_________________________________________________
( у даљем тексту: Извршилац) са друге стране.
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2017.
групе понуђача
_____________________________________
из____________________________________
_____________________________________
из____________________________________
_____________________________________
из____________________________________
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
•
да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак jавне набавке мале
вредности чији је предмет услуга: Обележавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на улицама и паркинг просторима у општини Прибој-партија 1;
•

да је Извршилацу поступку јавне набавке ЈНМВ бр.06- 01/2017. доставио

понуду која је код Наручиоца заведена под бројем ______од___године (број
уписује Наручилац);
• да је Извршилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________
2017. године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извршиоца од
_________________________ динара без ПДВ-а;
•

да је Извршилац доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. ____________ од
__________2017. године потписано и оверено од стране свих чланова групе
понуђача, којим је ____________________________овлашћен за закључивање
уговора са Наручиоцем;

•

да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
_____________________отворен код пословне банке _______________________;
да јерок извршења предметне услуге битан елемент овог уговора.

•

Члан 2.
Извршилац се обавезује да изврши услугу на обележавању хоризонталне саобраћајне
сигнализације на улицама и паркинг просторима у општини Прибој,у складу са
Понудом извршиоца бр. ______ од _______ 2017 год. (број уписује наручилац) и
Спецификацијом услуге, који су саставни делови овог уговора.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да услугу из претходног члана изведе по цени од
________________динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.
Јединичне цене из понуде извршиоца бр.________од ______________2017. године су
фиксне и не могу се мењати услед повећања цена на основу којих су одређене.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да за услугу из члана 2. овог уговора обезбеди неопходну
радну снагу, механизацију, транспортна средства, као и материјал назначен у
„Спецификацији услуге“.
Извршилац ће предметну јавну набавку извести стручно и квалитетно, по важећим
прописима и стандардима за ову врсту посла
Извршилац је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђену опрему и
квалитет изведене услуге
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Недостатке који се појаве у току извршења услуге извршилац ће отклонити
благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.
Члан 5.
Извршилац може вршење појединих услуга које су предмет овог уговора поверити
Подизвођачу:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
који је назначен у понуди и Обрасцу бр.4. Изјава о ангажовању подизвођача и дужан је
да о томе писмено обавести Наручиоца.
Извршилац у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од
стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 6.
Извршилац је у обавези да приликом потписивања уговора или најкасније у
року од 5 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену
меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење
за добро извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС,
у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да
буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30
дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења
за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Извршилац је у обавези да приликом потписивања уговора или најкасније у
року од 5 дана од дана потписивања уговора преда бланко сопствену меницу
уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћења за
отклањање грешака у гарантном року, и доказ да је меница евидентирана у Регистру
меница НБС у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа,
издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора
да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру
меница и овлашћења који води НБС.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да услугу из члана 2.овог уговора изврши у року од 10
календарских дана од дана увођења у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.Рок за почетак
извршења предметне јавне набавке је два дана од дана добијања налога од стране
овлашћеног лица наручиоца.
Рок завршетка услуге може се продужити услед више силе, непредвиђених и
нескривљених околности.
Околности из става 3. овог члана констатују се заједнички у грађевинском
дневнику оног дана када су настале и оног дана када су престале.

38/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17
Члан 8.
Извршилац се обавезује да уредно и по важећим прописима води грађевинску књигу са
свим прилозима коју ће свакодневно обострано потписивати овлашћени представници
наручиоца и Извршилац
Члан 9.
Извршилац се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши уз све мере
обезбеђења и исти одговара за евентуалну штету трећим лицима.
Члан 10.
Наручилац се са своје стране обавезује да извођачу плати цену из члана 3. овог уговора
по завршетку посла и у року до 45 дана од дана пријема фактуре на основу оверене
грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде бр. __________ од
___________ 2017.год. и Спецификацији услуге (број уписује наручилац).
Члан 11.
Наручилац ће вршити стручни надзор над извршењем предметне услуге ради
проверавања и обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста,
количина и квалитета извршене услуге и материјала, те у погледу испуњења рока.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном
року својом кривицом, наручилац стиче право да ангажовања другог извршиоца ради
завршетка предмета јавне набавке на терет средстава првобитног извршиоца, као и
право на активирање менице за добро извршење посла.
Члан 13.
Минимални гарантни рок за извршену услугу износи 6 месеци рачунајући од дана
извршене примопредаје предмета набавке.
Члан 14.
Извршилац се обавезује да у току гарантног рока о свом трошку отклони све
мане и недостатке који се односе на квалитет изведених радова, а који су настали
његовом кривицом.
Уколико извршилац не отклони недостатке у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева наручиоца, наручилац има право да их отклони на терет извршиоца
ангажовањем другог извршиоца и активирањем менице за отклањање недостатака у
гарантном року.
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана
наручилац има право да од извршиоца тражи накнаду штете до пуног износа стварне
штете.
Члан 15.
О завршетку посла који је предмет овог уговора Извршилац обавештава
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка услуге уписује се у грађевински дневник.

39/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17
Комисију за примопредају предмета набавке чине надзорни орган и по један
представник наручиоца и извршиоца.
Примопредаја предмета набавке се врши комисијски најкасније у року од 5 дана
од дана завршетка посла.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Члан 16.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је извршилац:
•
•
•
•
•

без разумног оправдања пропустио да почне извршење посла у року из члана
7.став2. овог уговора или задржава напредовање посла, након истека 3 (три)
дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца;
не извршава услугу у складу са Понудом и Спецификацијом из члана 2. и
одредаба овог уговора, или стално и свесно занемарује извршавање својих
обавеза;
пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног
органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршење
предмета набавке и рок извршења;
у случају недостатка средстава за његову реализацију ,
и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим
прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном
документацијом за јавну набавку ЈНМВ бр.06/-1/17.

У случају једостраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, наручилац има право да за услугу која је предмет овог уговора
ангажује другог извршиоцаа и активира бланко сопствену меницу за добро извршење
посла.
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу радова.
Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка услуге која је предмет овог
Уговора наручилац и извршилац ће сачинити записник о до тада стварно извршеним
услугама.
Члан 17.
За права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором
примењиваће се прописи који се односе на ову врсту посла.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да све спорове настале извршењем овог уговора
првенствено решавају међусобним споразумом, а уколико евентуални спор не реше на
тај начин за решавање истог надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-понуда понуђача бр. __ од __________. године;
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-спецификација услуге,
- конкурсна документација ЈНМВ бр.06-1/17.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку уговорну страну.
.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ

Директор

Председник општине
Лазар Рвовић, дипл.правник

____________________

_______________________

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити
одбијена, као неприхватљива.
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ОБРАЗАЦ БР. 1
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОНУДА - општи подаци о понуђачу

Адреса понуђача
Број телефона
Електронска адреса понуђача (e-mail)
ПИБ
Матични број
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Број ж. рачуна понуђача и назив банке
Остали подаци у понуди

Предмет: Одржавање вертикалне сигнализације (семафори) Партија 2.
Понуду дајем (заокружити)

А) самостално,

Б) са подизвођачем,

Рок извршења предмета јавне набавке

В) као група понуђача
од дана закључења уговора до 31.12.2017.
год.

Рок и начин плаћања:

У року од 45 дана по испостављеним
месечним ситуацијама

Рок важења понуде:
најмање 30 дана од дана отварања
понуда
понуђач може понудити дужи рок
важења понуде /предност у случају
једнаких цена/

__________________ месеци

Укупна цена без ПДВ-а

_____________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_____________________динара

НАПОМЕНА: Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
датум___________2017.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
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ОБРАЗАЦ БР. 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
За одржавање вертикалне сигнализације (семафори)

Одржавање ( сервисирање ) семафора у Прибоју обухвата:
•
•
•
•
•
•
•
•

Визуелни преглед спољних елемената - ормара уређаја електричног бројила,
семафорних стубова;
Механичко учвршћивање и оштећеност опреме;
Видљивост сигнала;
Исправност сијалица;
Обезбеђење рада семафорске сигнализације у скалду са позитивним прописима;
Набавку и замену сијалица и потребног електроматеријала;
Поправку кварова на латернама и инсталацију заједно са набавком и заменом
ситних резервних делова ( држачи латерни, сочива, штитници и сл.) са
обавезним производним атестом;
Ангажовање радне снаге;

Редовни обиласци подразумевају:
•
•
•
•
•
•
•

До краја године 1( једно) чишћење и прање;
Чишћење параболичних огледала, оптике и пешачких стакала - оштећене
заменити;
Учврстити и усмерити сигнале (латерне);
Разбијене и неисправне делове заменити новим;
Контролисати правилну измену спољних сигнала, трајање заштитних времена,
те измену програма;
Контролисати исправност пешачког тастера;
Обилазак по позиву;

Ова врста интервенције на раскрсници иницирана је од стране дежурне службе којој се
дојављује стање саобраћајне сигнализације.
Обилазак по позиву треба евидентирати у грађавински дневник ( уписати време дојаве ,
лице које је обавестило о квару, време доласка и време поправке )
Ком 12 x _______________=_____________
УКУПНО / без ПДВ-а/ -----------------------------------.................ДИНАРА
УКУПНА / СА ПДВ-ом----------------------------------..................ДИНАРА
датум___________2017.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 3

Изјава
подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне набавке мале
вредности – партија 2: Одржавање вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр.
06-1/17 изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

датум,___________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
__________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 4

Изјава
о ангажовању подизвођача
(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)
Ред.
бр.

Назив подизвођача
седиште и адреса

датум,____________2017. год.

Проценат (највише 50%)
укупне вредности планиране
да се повери подизвођачу и
део предмета јавне набавке
који ће се извршити преко
подизвођача.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________

45/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17

VII -2

ОБРАЗАЦ БР.5

ИЗЈАВА
чланова групе који подносе заједничку понуду
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности и
конкурсном документацијом за јавну набавку услуге : Одржавање вертикалне
сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/17, изјављујемо да поносимо заједничку
понуду

Ред.број

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Потпис и печат

_______________________________
М.П.

_____________________________
М.П.

______________________________
М.П.
______________________________
М.П.

датум, ____________ 2017.године

Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са
„Упутством понуђачима како да сачине понуду“.
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ОБРАЗАЦ БР.6
Подаци о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса

ПИБ
Матични број

Име особе за конктакт

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА
ПОНУДЕ или ЧЛАНА ГРУПЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БР.7

У складу са чланом 26. Закона,____________________________из __________________,
(назив понуђача)
у поступку јавне набавке услуге на одржавању семафора у Прибоју - Партија 2.
ЈНМВ бр. 06-1/17, као одговорно лице понуђача, дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге : Одржавање вертикалне сигнализације (семафори),
ЈНМВ бр. 06-1/17 за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

датум,__________2017.год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________________
(одговорног лица члана групе)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења
заједничке понуде.
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ОБРАЗАЦ БР.8

Изјава
понуђача о поштовању обавеза у складу са чл.75.став 2. Закона о
јавним набавкама
_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
при састављању понуде за јавну набавку мале вредности - партија 2: Одржавање
вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/17, поштовао обавезе које
произилазе 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.

датум,____________2017. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________
(одговорног лица члана групе)

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

49/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17

VII -2

ОБРАЗАЦ БР.9

Трошкови припреме понуде

За припремање понуде у јавној набавци мале вредности - партија 2: : Одржавање
вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/17
ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
дин.
дин.
дин.

УКУПНО:

датум_________2017. год.

дин.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђача и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима
прописаним ставом 3. истог члана ЗЈН.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.
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VIII
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
Одржавање вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/17
Уговорне стране :
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12.јануар бр.108,
коју заступа председник Општине Прибој Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране
е
и
_________________________________________из_________________________
ул.________________________,бр._______,ПИБ_________________________
мат.бр._____________________, ж.р_____________________________________
отворен код пословне банке____________________________________________,
кога заступа директор_________________________________________________
( у даљем тексту: Извођач) са друге стране.
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2017.
групе понуђача
_____________________________________
из____________________________________
_____________________________________
из____________________________________
_____________________________________
из____________________________________

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
•

да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак jавне
набавке мале вредности чији је предмет услуга- партија 2: : Одржавање

51/54

Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17
вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/17 (од дана закључења
уговора до 31.12.2017. год.);
•

да је Извршилацу поступку јавне набавке ЈНМВ бр.06- 01/2017. доставио
понуду која је код Наручиоца заведена под бројем ______од___године (број
уписује Наручилац);

•

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. _________ од
__________ 2017. године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену
Извршиоца од ____________ динара без ПДВ-а;

•

да је Извршилац доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. _______ од
__________2017. године потписано и оверено од стране свих чланова групе
понуђача, којим је ____________________________овлашћен за закључивање
уговора са Наручиоцем;

•

да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
_____________________отворен код пословне банке _______________________ .
Члан 2.

Извршилац се обавезује да по налогу наручиоца врши : Одржавање
вертикалне сигнализације (семафори), ЈНМВ бр. 06-1/ од дана закључења уговора до
31.12.2017. год. у складу са Понудом извршиоца бр.______ од ________2017.год. (број
уписује наручилац) и Спецификацијом услуге које су саставни делови овог Уговора.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да услугу из претходног члана изврши стручно и
квалитетно, по важећим прописима и стандардима за ову врсту услуге, сопственом
радном снагом,материјалом и механизацијом, по цени од
__________________________динара (без ПДВ-а), односно__________________динара
(са ПДВ-ом).
Члан 4.
Извршилац може вршење појединих услуга који су предмет овог уговора
поверити
подизвођачу________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
који је назначен у понуди и Обрасцу изјаве о ангажовању подизвршиоца и дужан је да о
томе писмено обавести наручиоца.
Извршилац у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених
од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да уредно и по важећим прописима води
грађевинску књигу са свим прилозима који ће свакодневно обострано потписивати
овлашћени представници наручиоца и извршиоца услуге.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши уз све мере
обезбеђења и исти одговара за евентуалну штету трећим лицима.
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Члан 7.
Наручилац се са своје стране обавезује да ће плаћање по овом уговору вршити
по испостављеним месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу
оверених радних налога или грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде
бр.______ од ________2017. год. (број уписује наручилац), у року од 45 дана од дана
пријема оверене ситуације.
Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију-рачун, дужан је
да исплати неспорни део ситуације.
Јединачне цене из Спецификације услуге, односно понуде, су фиксне и не
могу се мењати ни по ком основу.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације-рачуна:
радне налоге или листове грађевинске књиге и другу документацију, извршилац
доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање са тих позиција, што извршилац признаје без
права приговора
Члан 8.
Наручилац ће вршити стручни надзор над извршењем предметне услуге ради
проверавања и обезбеђења њеног уредног извођења и квалитета извршене услуге.
Члан 9.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор ако је Извршилац:
•

одустао од Уговора;

•

без разумног оправдања пропустио да почне извршење услуге према налогу
добијеним од овлашћеног лица наручиоца или стално и свесно занемарује
извршавање својих обавеза;

•

пропустио да у разумном року поступи по налогу наручиоца и/или лица
овлашћеног за вршење стручног надзора да отклони уочени недостатак што
утиче на правилно извршење услуге.
Члан 10.

Уколико наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених
разлога из претходног члана овог уговора, извршилац нема право да потражује било
какав вид накнаде штете од наручиоца.
Члан 11.
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу радова. Изјава
мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.
Члан 12.
За права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором
примењиваће се прописи који се односе на ову врсту посла.
Члан 13.
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Општина Прибој-Конкурсна документација бр.06-1/17
Уговорне стране су сагласне да све спорове настале извршењем овог уговора
првенствено решавају међусобним споразумом, а уколико евентуални спор не реше на
тај начин за решавање истог надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 14.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-понуда понуђача бр. __ од __________. године;
-спецификација услуге,
- конкурсна документација ЈНМВ бр.06-1/17.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ

Директор

Председник општине
Лазар Рвовић, дипл.правник

____________________

_______________________

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу
страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора,
понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.
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