РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
улица Војводе Путника 1, Ириг
www.irig.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
Предмет јавне набавке:
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У
ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ.
БР.9741 КО ИРИГ
БРОЈ:01-404-39/2017

Позив и конкурсна
документацијаобјављени на ПЈН и
интернет страни наручиоца:
Рок за достављање понуда:
Датум отварања понуда:

14.11.2017.год.
23.11. 2017.год. до 12,00
23.11.2017.год. у 13,00

Ириг, новембар 2017.године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набвакама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у
поступку јавне набавке мале вреднсоти („Службени гласник РС“, бр.86/2015), а у вези са
Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број:01-404-39/2017 од
13.11.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ,број 01-404-39/2017
од 13.11.2017. године
Припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ

Конкурсна документација садржи:
1. Подаци о набавци
1) опште податке о набавци:
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца,
(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности,
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови),
(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка,
(5) контакт (лице или служба);
2) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке;
3) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама,
назив и ознака из општег речника набавке
2. Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину 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. (осим у случају набавке кредита
као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев);
3. Техничку документацију и плановe
4. Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова;
5. Критеријум за доделу уговора
6. Образац понуде и образац структуре цене
7. Образац трошкова припреме понуде;
8. Текст изјаве о независној понуди
9 .Образац изјаве изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН
10. Менично писмо- овлашћење
11. Изјава о прибављању менице за добро извршење посла
12. Рефернц листа понуђача
13. Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи
14. Модел уговора;
15. Упутство понуђачима како да сачине понуду.
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1. ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1) Oпшти подаци о јавној набавци
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општина Ириг- Општинска управа
Војводе Путника 1, Ириг
www.irig.rs,
(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности
сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
124/2012,14/2015 и 68/2015).
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови):
Предметна јавна набавка је набавка услуга –Израда пројекта реконструкције општинског
пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг
(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
(5) контакт (лице или служба);
Мирјана Бабић 022/400-629, е-mail:mirjana.babic@irig.rs

2 ) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројекта реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка
Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

3 ) Опис партије уколико јејавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из
општег речника набавке:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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2. ВРСТУ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ
Предмет јавне набавке је услуга Израда пројекта реконструкције општинског пута у обухвату
Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА
ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ
ОПШТИ ПОДАЦИ
ИНВЕСТИТОР:

Општина Ириг
Војводе Путника бр. 1, ИРИГ

ВРСТА ПРОЈЕКТА:

техничка
документација
реконструкције
општинског пута у обухвату Националног парка
Фрушка гора на кат. парц.бр. 9741, ко Ириг (тзв.
пречица са Иришког венца) L~1,3 km

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:

Дужина за пројектовање: 1,3 km

Законски основ за израду пројекта појачаног одржавања пута представља Закон о јавним путевима,
члан 59. ’’Радови на периодичном одржавању’’.
Извршити израду техничке документације
техничка документација реконструкције
општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц.бр. 9741, ко Ириг
(тзв. пречица са Иришког венца) L~1,3 km, у складу са стандардима и прописима који важе за
ову врсту радова.
Основни циљ израде предметне пројектне документације представља потреба да се обезбеде
услови за побољшање постојећег коловоза и система одводњавања на предметном чиме би се
знатно повећала безбедност саобраћаја као и ниво услуге.
Предметна саобраћајница тренутно егзистира у усеку, са ширином коловоза од 4.0м.
Обухватити постојећу саобраћајницу у њеној укупној ширини. Извршити проверу расположиве
зауставне и претицајне прегледности и предвидети проширења за могућност претицања, односно
заустављања на делу пута где то просторне могућности дозвољавају.
ОПШТИ ЗАХТЕВИ:
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Елементе хоризонталне и вертикалне геометрије пута одредити на основу рачунске брзине
Vr=60km/h.



Пројектовано решење је потребно извести унутар постојећег путног појаса.



Задржати постојећи систем одводњавања пута и, у складу са просторним могућностима,
унапредити га (на пример у усецима уградњом бетонских ригола), на местима где нема
места у профилу за одводне јаркове.



и насипање земљаних банкина туцаником.

ПРОЈЕКТНЕ ПОДЛОГЕ
Геодетска мерења
Геодетска снимања и мерења урадити у државном координатном систему.
У оквиру теренских радова извршити трасирање геометријских елемената осовине пута опажањем
теменог полигона, односно мерењем преломних углова теменог полигона.
На основу препознате геометрије осовине трасе пута, извршити снимање попречних профила на
међусобном растојању не већем од 25м. Обележене профиле снимити у попречном смислу како би
се добила висинска представа и то са минимум три тачке на коловозу(осовина, грбина, ивице
коловоза), на ивицама банкина, преломним тачкама шкарпи и канала. Ширина снимљеног
попречног профила треба да је таква да садржи све преломне тачке трупа пута и терена.
Нивелање попречних профила извршити са претходно одабраних и обележених сталних тачака
које се међусобно морају догледати и које су на међусобном растојању не већем од 300м.
Нивелање сталних тачака и одређивање висинских кота извршити класичним поступком, односно
нивелањем напред и назад.
Све друге карактеристичне тачке-појаве (бандере, луле гасовода, постојеће стамбене и друге
објекте, ивичну геометрију раскрсница) у захтеваној ширини попречног профила снимити или
ортогоналном методом или тахиметријским снимањем у односу на тачке теменог полигона.
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
На основу извршених геодетских мерења и снимања израдити ситуациони план трасе пута који ће
садржати осовину и ивице коловоза, ивицу банкине, ножице шкарпе и преломне тачке путних
јаркова.
Ситуациони план обавезно мора садржати:
- положаје, бројеве и стационаже попречних профила,
- табеле са елементарним подацима теменог полигона (Y, X, Р, Т, А или Л, Д, Дк, б),
- скице осигурања тачака теменог полигона,
- укрштаје са другим саобраћајницама и атарским путевима, обавезно назначити угао
укрштања,
- на укрштајима са другим саобраћајницама је неопходно обележити кривинске елементе
ивичне геометрије, темена и табеларно приказати основне елементе ивичне геометрије,
- и све друге значајне тачке (бандере, луле гасовода, ивице стамбених и других објеката,…) а
према топографском кључу.
ПОДУЖНИ ПРОФИЛ
На основу висинске представе снимљених попречних профила, израдити нивелету пројектоване
трасе пута у складу са пројектним решењима и захтевима Главног пројекта коловозне
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конструкције. У оквиру подужног профила назначити сва места укрштаја са другим
саобраћајницама и положаје објеката (пропусти). Табеларно приказати коте новопројектоване
нивелете и ивице коловоза, коте постојећег терена у осовини коловоза, нагибе и преломе, дијаграм
закривљености, витоперење коловоза.
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
На основу снимљених попречних профила и пројектованих решења појачаног одржавања коловоза,
израдити попречне профиле. Извршити прорачун количина радова и табеларно их приказати у
оквиру попречних профила.
ОБЈЕКТИ И КОНСТРУКЦИЈЕ
Путне објекте пројектовати тако да ширина коловоза на путном објекту не сме да буде мања од
ширине коловоза јавног пута ( пропусти). Пројектом је потребно обрадити проширење пропуста,
као и потребну санацију истих, на деоници која се пројектује.
ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОСНТРУКЦИЈЕ:
Изрaдa прojeкaтa кoлoвoзнe кoнструкциje пoдрaзумeвa извoђeњe прeтхoдних истрaжних рaдoвa,
мeрeњa и лaбoрaтoриjских испитивaњa мaтeриjaлa сa циљeм фoрмулисaњa диjaгнoзe пoстojeћeг
стaњa кoлoвoзнe кoнструкциje. Aнaлизa пoстojeћeг стaњa кoлoвoзнe кoнструкциje прeтпoстaвљa
дeфинисaњe пoстojeћeг стaњa кoлoвoзa нa цeлoкупнoj дужини прeдмeтних дeoницa путa. Сaстojи
сe oд мeрeњa функциoнaлних и структурних кaрaктeристикa кoлoвoзa.
Функциoнaлнe кaрaктeристикe кoлoвoзa
Oштeћeнoст пoвршинe кoлoвoзa
Снимaњe oштeћeнoсти пoвршинe кoлoвoзa извршити oдгoвaрajућим мeрним урeђajeм
(дигитaлизaциjoм сa видeo снимкa или визуeлним прeглeдoм). Рeзултaтe снимaњa oштeћeнoсти
прикaзaти прeмa СХРП мeтoдoлoгиjи.
У зaвиснoсти oд врeднoсти рeзултaтa мeрeњa oштeћeнoсти извршићe сe пoдeлa нa хoмoгeнe
дeoницe прeмa пaрaмeтру oштeћeнoсти пoвршинe кoлoвoзa.
Структурнe кaрaктeристикe кoлoвoзнe кoнструкциje
Сoндaжнe jaмe, бушoтинe и кeрнoви
Структуру кoлoвoзнe кoнструкциje утврдити искoпoм сoндaжних jaмa, бушoтинa и кeрнoвa нa
мeстимa гдe дoлaзи дo прoмeнe структурe и квaлитeтa мaтeриjaлa у слojeвимa кoлoвoзa и
пoстeљици oднoснo гдe Прojeктaнт oцeни дa je пoтрeбнo. Тачан брoj и лoкaциjу истрaжних рaдoвa
oдрeђуje пројектант нa oснoву визуeлнoг прeглeдa трaсe.
Утврђивaњe структурe и квaлитeтa мaтeриjaлa у слojeвимa кoлoвoзa и пoстeљици утврдити
истрaжним рaдoвимa и пoтрeбним лaбoрaтoриjским испитивaњимa у пoтпунoсти склaду сa
"Meтoдoлoгиjoм прojeктoвaњa рeкoнструкциje путeвa, Грaђeвински фaкултeт Унивeрзитeтa у
Бeoгрaду, Бeoгрaд 2001" и вaжeћим СРПС стaндaрдимa и eврoпским EН (РВС Техзнички Услови и
OНOРM) стaндaрдимa.
Извршити тeрeнскo мaшинскo бушeњe, кeрнoвaњe или искoп сoндaжних jaмa нa кoлoвoзу дубинe
дo 2 мeтрa нa унапред дефинисаном рaстojaњу кojу диктирa стaњe кoлoвoзa и дужинa прeдмeтнe
дeoницe, а дефинише га Пројектант. Узeтe узoркe идeнтификoвaти мaкрoскoпски уз утврђивaњe
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дeбљинe слojeвa и квaлитeтa мeђуслojних вeзa. Нaкoн бушeњa oднoснo искoпa, пoтрeбнo je
зaтвoрити бушoтину oднoснo jaму тaкo дa сe oмoгући бeзбeднo oдвиjaњe сaoбрaћaja пo кoлoвoзу.
Пoлoжaj сoндaжних jaмa прикaзaти стaциoнaжнo сa пoдaцимa o:
- идeнтификaциjи мaтeриjaлa у слojeвимa,
- визуeлни утисaк o физичкoм стaњу узoркa вeзaних мaтeриjaлa ,
- дeбљини пojeдиних слojeвa кoлoвoзa,
- укупнoj дeбљини кoлoвoзнe кoнструкциje,
- дигитaлнa фoтoгрaфиja узoркa oднoснo сoндaжнe jaмe, бушoтинe или кeрнa.
Лaбoрaтoриjскa испитивaњa нeвeзaних слojeвa кoлoвoзa oбухвaтajу:
- тeрeнскa идeнтификaциja мaтeриjaлa СРПС У.Б1.003,
- oдрeђивaњe грaнулoмeтриjскoг сaстaвa мaтeриjaлa СРПС У.Б1.018 и СРПС Б.Б8.029 ,
- oдрeђивaњe прирoднe влaжнoсти мaтeриjaлa СРПС У.Б8.035,
- клaсификaциja мaтeриjaлa СРПС У.Б1.001 и СРПС У.Б1.002,
- oдрeђивaњe кoличинe ситних чeстицa мeтoдoм мoкрoг сejaњa СРПС Б.Б8.036.
Oдрeђивaњe гeoмeхaничких кaрaктeристикa мaтeриjaлa у пoстeљици oбухвaтajу:
- узимaњe узoрaкa тлa СРПС У.Б1.010,
- oдрeђивaњe грaнулoмeтриjскoг сaстaвa мaтeриjaлa СРПС У.Б1.018 и СРПС Б.Б8.029,
- oдрeђивaњe зaпрeминскe мaсe и влaжнoсти у прирoднoм стaњу СРПС У.Б1.013 и СРПС У
.Б1.012,
- oдрeђивaњe мaксимaлнe зaпрeминскe мaсe и oптимaлнe влaжнoсти пo стaндaрднoм
Прoктoрoвoм oпиту СРПС У.Б1.038
 oдрeђивaњe Aтeрбeргoвих грaницa кoнзистeнциje мaтeриjaлa СРПС У.Б1.020
 oдрeђивaњe тeрeнскoг ЦБР-a (кaлифoрниjскoг индeксa нoсивoсти) мaтeриjaлa у пoстeљици
СРПС У.Б1.043
 oдрeђивaњe лaбoрaтoриjскoг ЦБР-a (кaлифoрниjскoг индeксa нoсивoсти) мaтeриjaлa у
пoстeљици СРПС У.Б1.042,
 oсeтљивoст мaтeриjaлa нa дejствo мрaзa СРПС У.E1.012.
Лaбoрaтoриjским испитивaњимa aсфaлтних слojeвa oбухвaтити:
Испитивaњa нeпoрeмeћeних узoрaкa из кoлoвoзa:
 oдрeђивaњe дeбљинe угрaђeнoг слoja aсфaлтa,
 oдрeђивaњe грaнулoмeтриjскoг сaстaвa и сaдржaja битумeнскoг вeзивa СРПС
У.E9.021/86 и СРПС.У.E4.014/90,
 oдрeђивaњe привиднe густинe нeпoрeмeћeнoг узoркa (зaпрeминскa мaсa из кoлoвoзa),
 oдрeђивaњe мaксимaлнe густинe (мaксимaлнe зaпрeминскe мaсe Змax),
 oдрeђивaњe удeлa шупљинa.
Испитивaњa пo Maршaл-у:
 привиднa густинa (зaпрeминскa мaсa) Maршaл-oвe eпрувeтe,
 oдрeђивaњe стeпeнa збиjeнoсти aсфaлтнoг слoja,
 oдрeђивaњe сaдржaja шупљинa Maрсхaлл-oвe eпрувeтe и испуњeнoст шупљинa
битумeнoм,
 oдрeђивaњe стaбилнoсти, тeчeњa, крутoсти и мoдулa крутoсти.
Испитивaњa квaлитeтa eкстрaхoвaнoг битумeнскoг вeзива:
 oдрeђивaњe тaчкe рaзмeкшaњa,
 oдрeђивaњe пeнeтрaциje,
 oдрeђивaњe дуктилитeтa,
 oдрeђивaњe тaчкe лoмa пo Фрaсс-у.
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Лaбoрaтoриjскa испитивaњa и пoступци кoja нису дeфинисaни СРПС стaндaрдимa, a спeцифичнoст
прojeктa зaхтeвa њихoвo извoђeњe, пoтрeбнo je извршити у склaду сa хaрмoнизoвaним eврoпским
EН стaндaрдимa oднoснo нoрмaмa eврoпских зeмaљa (Aустриjски стaндaрди OНOРM и технички
услови РВС).
Избор хомогених деоница
У oвoj фaзи сe дoнoси oдлукa o пoстojaњу jeднe или вишe хoмoгeних дeoницa и квaнтификoвaнo
oцeњуje њихoвo пoстojeћe стaњe. Избoр хoмoгeних дeoницa сe зaснивa нa пoступку лoгичнoг
кoмбинoвaњa рeзултaтa дoбиjeних истрaживaњимa функциoнaлних и структурних кaрaктeристикa
кoлoвoзa (кoмбинaциje дoбиjeних хoмoгeних дeoницa пo oдрeђeним пaрaмeтримa). У случajeвимa
кaдa je цeлa прeдмeтнa дeoницa путa унифoрмнoг стaњa мoгућe je дa сe дужинa хoмoгeнe дeoницe
пoклoпи сa дужинoм прeдмeтнe дeoницe путa (случaj кaдa je цeлa дeoницa путa jeднa хoмoгeнa
дeoницa).
Циљ избoрa хoмoгeних дeoницa je прeпoзнaвaњe oдрeђeнoг брoja мoдaлитeтa пoнaшaњa и стaњa
кoлoвoзнe кoнструкциje и издвajaњe хoмoгeних дeoницa пo рaзличитим пaрaмeтримa кojи тo стaњe
oписуjу. Хoмoгeнa дeoницa сe кaрaктeришe дeфинициjoм структурe кoлoвoзнe кoнструкциje и
jaснoм идejoм o њeнoм мeхaничкoм пoнaшaњу и узрoцимa зaтeчeнoг стaњa.
Пројектовање техничких мера појачаног одржавања коловозне конструкције
Утицajни пaрaмeтри
Aнaлизa сaoбрaћajнoг oптeрeћeњa
Извршити прoрaчун eквивaлeнтнoг сaoбрaћajнoг oптeрeћaњa зa прoгнoзирaнo сaoбрaћajнo
oптeрeћeњe дoбиjeнo oд Инвeститoрa прeмa стaндaрду СРПС У.Ц4.010 или у склaду сa вaжeћим
eврoпским EН нoрмaмa (у зaвиснoсти oд рaнгa грaдскe сaoбрaћajницe и примeњeнe мeтoдoлoгиje
прoрaчунa).
Климaтски услoви
Рeфeрeнтнa тeмпeрaтурa зa прojeктoвaњe кoлoвoзa изнoси трeф= 20 oЦ.
Прoрaчун техничке мере појачаног одржавања / рехабилитације / реконструкције коловоза и
пoтрeбнoг пojaчaњa
Прoрaчун техничке мере појачаног одржавања / рехабилитације / реконструкције коловоза као и
пoтрeбнoг пojaчaњa кoлoвoзнe кoнструкциje извршити у склaду сa стaндaрдoм СРПС
У.Ц4.015/1994 oднoснo мeтoдoлoгиjoм примeњeнoм у вaжeћим eврoпским EН стaндaрдимa. У
зaвиснoсти oд пoстojeћeг стaњa кoлoвoзa сaoбрaћajницe пoтрeбнo je прилaгoдити мeтoдoлoгиjу
прoрaчунa.
При oдaбиру тeхнoлoгиje рeхaбилитaциje/рeкoнструкциje кoлoвoзa пoсeбну пaжњу oбрaтити нa
пoнoвну упoтрeбу пoстojeћих мaтeриjaлa из кoлoвoзнe кoнструкциje (хлaднo рeциклирaњe нa лицу
мeстa) и прилaгoдљивoст тeхнoлoгиje извoђeњa рaдoвa локалној срeдини. Пoтрeбнo je
минимизирaти трaнспoрт мaтeриjaлa и утрошак нових материјала са циљем поштовања растућих
захтева заштите животне средине oднoснo мaксимaлнo кoристити тeхнoлoгиjу хладног
рeциклирaњa нa лицу мeстa сa дoдaвaњeм дрoбљeнoг кaмeнa, пeскa и стругaнoг aсфaлтa уз
упoтрeбу хидраличних везива и одређених адитива као везива.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Пoтрeбнo je изрaдити Teхничкe услoвe зa извoђeњe рaдoвa зa пoзициje кoje су oбухвaћeнe Глaвним
прojeктoм кoлoвoзнe кoнструкциje уз коришћење Општих Техничких услова ЈП "Путева
Србије" односно документације: "Технички услови у упутства за грађење и одржавање
путева у Републици Србији", Књига 2. "Посебни технички услови", Свеска 2.4 "Коловозне
конструкције" и Свеска 2.2 "Земљани радови", Издато од стране ЈП "Путеви Србије",
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Београд 2012. година, Република Србија, Пројекат рехабилитације транспорта финансиран
од стране Светске Банке.
Oви Teхнички услoви мoрajу бити прилaгoђeни спeцифичним зaхтeвимa Прojeктa. Mинимaлни
зaхтeви квaлитeтa мaтeриjaлa су дeфинисaни у СРПС стaндaрдимa дoк сe стрoжиjи услoви
прoписуjу oвим Teхничким услoвимa (пoсeбнo зa тeхнoлoгиje кoje нису дeфинисaнe СРПС
стaндaрдимa, a у склaду сa eврoпским EН стaндaрдимa кao и вaжeћим стaндaрдимa eврoпских
зeмaљa (Aустриjски технички услови РВС и стaндaрди OНOРM).
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
На основу рекогносцирања стања на терену одредити принципе решавања уочених, специфичних
саобраћајних проблема (непрегледни делови трасе, присуство немоторизованих учесника у
саобраћају, неповољни услови околине итд).
Извршити проверу расположиве зауставне и претицајне прегледности: за дефинисане вредности
рачунске брзине, на основу елемената трасе пута, утврђене величине берме прегледности и
радијуса вертикалних конвексних кривина, извршити
проверу расположиве зауставне и
претицајне прегледности.
Извршити пројектовање свих неопходних елемената саобраћајне сигнализације и саобраћајно техничке опреме: на ситуационе планове унети све предвиђене елементе саобраћајне
сигнализације и опреме у размери Р 1:1000, односно раскрснице у размери Р 1:500 .
Сваки елемент саобраћајних знакова мора бити дефинисан графичким и нумеричким симболом,
стационажом и положајем у попречном профилу, материјалом за израду знака, особином
рефлектујуће фолије. Неопходно је дефинисати постављање знака на носач, односно постављање
знакова на истом носачу.
Дефинисати поједине детаље система вођења саобраћаја и системе путоказне сигнализације, уз
поштовање одредаба постојећег Закона о службеној употреби језика и писама ("Сл. гласник
Републике Србије",бр.45/91,53/93,67/93,48/94,101/2005.г.) и доследно примењивати ознаке јавних
путева Републике Србије према Уредби о категоризацији државних путева ("Сл.гласник РС",
бр.14/2012.г.).
Ради једноставније и ефикасније реализације пројекта, у погодној размери, дати приказ свих
неопходних детаља појединих елемената саобраћајне сигнализације и саобраћајно - техничке
опреме. Ово се нарочито односи на детаље путоказне сигнализације која треба да садржи и
нумеричке ознаке путева.
На ситуационом плану унети шематски приказ ознака на коловозу: линије, врсту, боју, ширину,
ритам и позицију линија и осталих ознака на коловозу. Важније детаље ознака на коловозу дати у
детаљима у погодној размери.
Пројектно техничку документацију урадити у складу са Правилником о саобраћајним знаковима на
путевима ("Службени гласник РС" број 26/2010.g.).
ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ
РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба предвидети посебну
организацију и регулацију саобраћаја на одсецима где се јављају сметње за нормално одвијање
саобраћаја, које су проузроковане обављањем радова на путу.
Предложена решења привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба да обезбеде несметано
и безбедно одвијање саобраћаја на предметној деоници где се изводе радови, односно потпуну
безбедност саобраћаја и радника на извођењу радова.
Планови одвијања саобраћаја раде се на основу обима и значаја радова због којих је потребно да се
спроведе делимично затварање пута. На местима делимичног затварања коловоза, где сужени део
коловоза не омогућава увођење двосмерног одвијања саобраћаја, потребно је спровести
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наизменично пропуштање саобраћаја. На тим местима, наизменично пропуштање саобраћаја
спровести помоћу светлосних саобраћајних знакова (семафора) а алтернативно ручно са
заставицама.
Димензионисање параметара код наизменичног пропуштања саобраћаја помоћу светлосних
саобраћајних знакова урадити према условима одвијања саобраћаја, тј. да временски губици буду
прихватљиви.
Градилиште и привремене препреке морају се означити одговарајућом саобраћајо - техничком
опремом и саобраћајном сигнализацијом.
Означавање радова ноћу и у условима смањене видљивости (магла, прашина, интензивне
падавине) треба извршити трепћућим наранџастим светлима.
Пројектна решења треба креирати у складу са важећим Законом, стандардима и Техничком
препоруком о означавању радова и привремених препрека на путу.
САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КОЛОВОЗНЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ:
КЊИГА I: ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
КЊИГА II: ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
КЊИГА III: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
Пројекат доставити у 5 примерака и у једном примерку у дигиталној форми (CD).
За потребе инвеститора Oпштине Ириг, израдити пројектно-техничку
документацију за рехабилитацију коловоза локалног пут -општинског пута у обухвату
Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг (тз. Пречица са Иришког
венца, са свим фазама техничке документације предвиђених Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини и начину и поступку израде и начина вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС",
бр. 23/2015 од 2.3.2015. године, 96/2016 oд 02.12.2016.године), и то:
1. пројекат за одобрење за грађење (ИП);
2. пројекат за извођење (ПЗИ);

3.

ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију.
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4 . УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА
4 -1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени
чланом 75. Закона о јавним набавкама
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра.
2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања
не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).
Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца
пре отварања понуда).
3.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства
финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које
администрира ова управа и потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене
доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији
-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију
( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања
понуда).
4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН.
5.Услов: 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 немају забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона)
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Доказ:Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.
4 -2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени
чланом 76. Закона о јавним набавкама
1. Неопходан кадровски капацитет:
Услов :Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или радно
ангажовано у складу са Законом о раду:
- 1 одговорног пројектанта са лиценцом 312 или 315или 318 ИКС
- 1 одговорног пројектанта са лиценцом 370 ИКС
Доказ:
 За запослене на неодређено или одређено време:
1.Копије личних лиценци издатих од Инжињерске коморе Србије и потврдом ИКС о важењу исте
2.доказе о радном статусу (фотокопија М обрасца)
 За лица радно ангажована:
1. Копије личних лиценци издатих од Инжињерске коморе Србије и потврдом ИКС о важењу исте
2. фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду
3. фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је послодавац обавезан да попуњава
образац пријаве осигурања
2.Неопходан пословни капацтет:
Услов: Да је понуђач у 2015, 2016 и 2017.години, израдио најмање два пројекта који
одговарају предмету јавне набавке (главни пројекат или пројекат за грађевинску дозволу који
је израђен за потребе реконструкције двотрачних путева ван насељених места). Признаваће се
само они пројекти реконструкције који су оверени од стране техничке контроле и у којима је
обрађен пут чија је дужина минимум 1км , док се пројекти реконструкције који се односе на
атарске и некатегорисане путеве неће узимати у обзир за испуњење овог услова.

Доказ:
1.(попунити Образац бр. 12).
2. фотокопију насловне странице пројекта и
3.потврду наручиоца о успешно реализованом уговору (Модел обрасца Потврде дат је у
образцу бр. 13)
4. доказ да су пројекти оверени од стране техничке контроле, што мора да буде наведено на
потврди наручиоца.
НАПОМЕНА:
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ( „Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), с обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вреднсоти, чија је
процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), испуњеност
свих услова понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. тачка 4.) и
услова из члана 76. ЗЈН, коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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4.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови
1.,2.,3.,5 ) и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
ДОКАЗ:
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН
у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче).Образац изјаве мора да буде потписан
од стране овлашћеног лица подизвођача.
4.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о
јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови 1., 2.,
3., 5.). Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услов, а додатне
услове испуњавају заједно.
ДОКАЗ:
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вренсоти .Образац изјаве мора бити пописан од стране овлашћеног
лица сваког понуђача и оверена печатом.
Понуђач за предметну јавну набавку доставља Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН и не доставља
доказе из члана 77. ЗЈН уз понуду.
Ако понуђач достави Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о
додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оргиналне или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуађач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавети 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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4.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________ из ___________________,
Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку
јавне набавке мале вредности –– Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01-40439/2017, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Понуђач и његов законски заступник 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
4) понуђач је 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 немају забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона).

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________

М.П. ______________________________
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4.6. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ___________________________________________ из ___________________,
Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку
јавне набавке мале вредности –– Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг“, ЈН бр 01-40439/2017“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Да је 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
4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине,као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона).

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________
Датум:

М.П. ______________________________
Потпис овлашћеног лица подизвођача

__________________

М.П. ______________________________

Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је
да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен
овај образац Изјаве.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког
подизвођача.
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4.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан
групе
понуђача
–
носилац
посла__________________________________________из____________________ул.______________
______________бр._______ ,
даје
ИЗЈАВУ
Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен
у понуди број____________ од ________________2017.године и у Споразуму о заједничком
извршењу јавне набавке број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене
Kонкурсном документацијом за ЈНМВ – Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01-40439/2017“, и то да :
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Да је 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
4) Да 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 немају забрану обављања делатности, која је на снази
у време подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона).

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________

М.П. ______________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за
носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

16/43

5

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изрaжени, као и методологијa
за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда

У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена.

је

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико после спроведеног рангирања понуда, две независне, одговарајуће и прихватљиве
понуде имају једнаку понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок
извршења услуге, а уколико је једнак рок за извршење услугеа примениће се помоћни критеријум –
дужи рок важења понуде.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6.

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку мале врдности: -Израда пројекта

реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц.
бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01-404-39/2017 , за коју је позив за подношење понуда објављен на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.irig.rs дана 14.11.2017.године.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Адреса седишта:
Име особе за контакт:
е-маил адреса:
Телефон:
Фаx:
Порески број (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број текућег рачуна и назив банке:
Одговорно лице за потписивање уговора
Интернет страница на којој су докази из
члана 77. ЗЈН јавно доступни

*(уколико се не достављају уз понуду, а ко се
даје изјава не треба попуњавати)

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

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

који

ће

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – – Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01-40439/2017 “
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Наручилац ће платити услугу по извршењу посла и
после предаје комплетне документације, прегледа,
техничке контроле, отклањања примедби вршиоца
техничке контроле (ревидента) и пријема исправне
документације
са
позитивним
предлогом
о
исправности пројектне документације на коју се може
издати грађевинска дозвола, у року од 45 дана од дана
испостављеног рачуна за плаћање.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде

___________ дана

Рок за иѕвршење услуге

_____________ дана

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде
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6.1. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

РБ

1.

Предмет набавке

цена
Без ПДВ-а
РСД
1

Стопа ПДВ-а
%
2

цена
са ПДВ-ом
РСД
3

Израда пројекта реконструкције
општинског пута у обухвату
Националног парка Фрушка гора на
кат. парц. бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01404-39/2017 “

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 1. уписати колико износи цена без ПДВ-а;
- у колони 2. Уписати уписати стопу ПДВ-а;
- у колони 3. уписати колико износи цена са ПДВ-ом.

У _____________,_______ 2017. године
М.П

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем
структуру трошкова припремања понуде
за јавну набавке мале вредности: Набавка услуга– Израда пројекта реконструкције

општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО
Ириг , ЈН бр 01-404-39/2017, и то:
Редни
број
1.

2.
3.

ВРСТА ТРОШКОВА
Изрда узорка или модела који су израђени у
складу сатраженом техничком спецификацијом
наручиоца
Трошкови прибављања средстава обезбеђења

ИЗНОС
(у динарима)

УКУПНИ TРОШКОВИ без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом
Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова.
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на
страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015, 68/2015).

НАПОМЕНА:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му
ихнаручилац надоканади
- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015, 68/2015)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове.

Дтаум.
________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 20. Правилника о обавезним елеметима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености
услова(„Службени
гласник
РС“,
број
86/2015)
понуђач
___________________________________________________
из
___________________
ул.________________________________ бр.___ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______
од _______.2017.године за јавну набавку мале вредности – Израда пројекта реконструкције

општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО
Ириг, ЈН бр 01-404-39/2017, по Позиву за подношење понуда објављеног на Порталу управе за
јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана 14.11.2017.године поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015),уговор о јавној набавци бити ништаван.

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П. ______________________________

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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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015, 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
________________________________________ из __________________________, ул.
_______________________________________________ бр._____
даје
ИЗЈАВУ
да се у држави - ____________________________, у којој имам седиште не издају докази из
члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015,
68/2015), те исту оверену пред судским – управним органом – јавним бележником –
другим надлежним органом државе __________________ - _______________________
прилажем уз понуду за јавну набавку услуга- Израда пројекта реконструкције
општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО
Ириг“, ЈН бр 01-404-39/2017.
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 доказује
испуњеност тражених услова изадти од стране надлежних органа државе где имам
седиште.

Датум
________

М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
Менично писмо - овлашћење за добро извршење посла за корисника бланко, соло
менице серијски бр. ___________________
На основу Закона о меницама и тачка 1,2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
М.Б.:
ПИБ:
ТЕКУЋИ
РАЧУН:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(унети одговарајуће
податке –издаваоца менице)

____________________________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК: Општинска управа општине Ириг (у даљем тексту: Поверилац)
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 добро извршење посла коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга „ Израда пројекта реконструкције

општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО
Ириг“, (број ЈНМВ 01-404-39/2017).
Меница о менично овлашћење се издају са роком важности са навођењем рока важности –
који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити маницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
_____________________
(словима:
___________________________________________________________________________)
што
представља 10 % без ПДВ-ом 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 утврђених 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.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

_______________________
(место и датум)

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица
меничног дужника)
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11.
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,
уколико у поступку јавне набавке број 01-404-39/2017, наша понуда буде изабарана као
најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о „– Израда пројекта
реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц.
бр.9741 КО Ириг“ , одмах при закључењу уговора, доставити меницу за добро извршење
посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30
дана дужи од дана окончања реализације уговора.
место________
датум_______

М.П.

потпис овлашћеног лица
________________________
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12. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА
У доњу табелу уписати пројекте који одговарају предмету јавне набавке (главни пројекат или
пројекат за грађевинску дозволу који је израђен за потребе реконструкције двотрачних путева
ван насељених места) у 2015.,2016. и 2017. години.
Ред.
бр.

Назив пројекта
дужина деонице

Вредност
Вредност
и пројекта без пројекта
ПДВ-а
са ПДВ-ом

Година када Наручилацје пројекат лице за контакт и
израђен
телефон

1

2

3

4

НАПОМЕНА:
У прилогу доставити:
-. фотокопију насловне странице пројекта и
- потврду наручиоца о успешно реализованом уговору (Модел обрасца Потврде дат је у
образцу бр. 13)
- доказ да су пројекти оверени од стране техничке контроле, што мора да буде наведено на
потврди наручиоца.

Напомена:
По потреби образац се може копирати.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

место________
датум_______

М.П.

потпис овлашћеног лица
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13. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ ПОСЛОВИМА НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ
Назив наручиоца:
Сeдиште:
Матични број.
Порески идентификациони број:
Телефон:
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје
ПОТВРДУ
Овим потврђујемо да је привредно друштво ______________________ из ________________
(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) подизвођач)
за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и у уговореном року израдило следећу
техничку документацију (заокружити врсту техничке документације за коју се издаје потврда):
 Главни пројекат за потребе реконструкције двотрачних путева ван насељених места
 Пројекат за грађевинску дозволу за потребе реконструкције двотрачних путева ван
насељених места
______________________________________________________________________________
(навести назив техничке документације)
Израђени пројекат је технички исправан и оверен од стране техничке контроле.
Ако је била заједничка понуда, обавезно унети део техничке документације коју је понуђач
урадио у оквиру наведеног пројекта и исказати цену тог дела.
- Вредност пројекта износи ________________________________ динара без ПДВ-а,
- Број уговора ____________________________ од _________________
- Пројекат је израђен __________ године.
- Унети дужину пута обрађеног у пројекту _____ км.
Потврда се издаје на захтев понуђача___________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке- Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг“ ЈН бр 01-404-39/2017,
код наручиоца Општина Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Инвеститора: ____________________________ телефон: _______________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе
наведени подаци тачни:
место________
датум_______

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које сте вршили
неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложити уз своју
понуду.
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14.

МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти
достави у понуди

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ИРИГ, Ириг, ул.Војводе Путника 1, ПИБ:101383958 кога заступа
Председник општине Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),
2. ИЗВРШИЛАЦ: ________________________________________________, ПИБ: ______________,
матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога заступа директор
_________________________ (у даљем тексту: Извршилац).
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС»
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и позивом за подношење понуда за набавку услуга- Израда

пројекта реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на
кат. парц. бр.9741 КО Ириг, ЈН бр 01-404-39/2017- објављеног на Порталу јавних набавки од
14.11.2017.године спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга према конкурсној
документацији број 01-404-39/2017 (у даљем тексту: Конкурсна документација),
да је Извршилац доставио исправну понуду број ___ од______ године (у даљем тексту: Понуда)
која је саставни део овог уговора,
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора
Извршиоцу, под бројем _____ од _______ године (попуњава Наручилац)
да је Извршиоц носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе
следећи:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према
наведеном моделу уговора)
да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила правни акт о заједничком извршењу
набавке број_________, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача из групе понуђача за
извршење уговора и која је саставни део овог уговора;
Члан 1.
Предмет овог Уговора је Израда пројекта реконструкције општинског пута у обухвату
Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, у свему у складу са усвојеном
понудом Извршиоца услуге бр._______ од ________.2017. године и техничком спецификацијомПројектним задатком, која чини саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Саставни део овог уговора је понуда , која је заведена код понуђача(Извршиоца) под бројем
_______ од __________.2017.године, а у Општинској управи општине Ириг је заведена под бројем
______ од ___________.2017.године.
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за услуге из члана 1. Овог уговора износи _________
динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи ___________ динара.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
Сви трошкови Вршиоца услуге везани за предмет овог уговора урачунати су у уговорену
вредност из става 1. овог члана и ни под којим условима не могу прећи тај износ, односно
Вршилац нема право да потражује од Наручиоца било које трошкове који нису обухваћени
Понудом и овим уговором.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити по извршењу посла и после предаје
комплетне документације, прегледа, техничке контроле, отклањања примедби вршиоца техничке
контроле (ревидента) и пријема исправне документације са позитивним предлогом о исправности
пројектне документације на коју се може издати грађевинска дозвола, у року од 45 дана од дана
испостављеног рачуна за плаћање, на текући
рачун број_______________________
банка________________________________.
Члан 5.
Извршилац је обавезан да при потписивању овог Уговора достави Наручиоцу сопствену
меницу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исто мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним
износом од 10% без ПДВ-а од укупне вредности закљученог уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатод стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Члан 6.
Извршилац услуге се обавезује да ће израдити пројектну документацију за реконструкцију
општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг у
свему према пројектном задатку, сходно правилима струке и да поступи по свим примедбама
вршиоца техничке контроле и надлежних органа.
Извршилац услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора вршити стручно и
квалитетно, у складу са налозима Наручиоца, са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 5/10, 64/2010 Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС и 50/2013
Одлука УС) и осталим важећим позитивним прописима у овој области.
Члан 7.
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Пројектант је носилац права и обавеза израде пројектно - техничке документације из члана 2.
овог уговора и обавезује се да изврши све уговорене послове. Уколико Пројектант за извођење
предметних послова ангажује подизвршиоце, односно посао изврши у групи пројектаната који
нису ангажовани овим уговором, одговоран је Наручиоцу за њихов рад и извршење посла, као да
га је сам извршио.
Пројектант је у обавези да решењем одреди одговорне пројектанте који испуњавају услове
предвиђене законом за одговорног пројектанта
Члан 8.
Рок за израду пројектно -техничке документације , која је предемет уговора је ___________
календарских дана од дана потписивања уговора. Утврђени рок је фиксни и не може се мењати
без сагласности Наручиоца
Члан 9.
Уколико Извршилац не започне израду пројектно техничке документације на начин и у року
предвиђеном овим уговором Наручилац може по свом избору или да раскине уговор или да остави
Извршиоцу накнадни примерени рок за отпочињање извршења услуге. Ако Извршилац ни у том
року не започне израду пројектно - техничке документације или појединих пројеката, наручилац
може раскинути уговор и захтевати од Извршиоца накнаду штете.
Уколико пројектно - техничка документација која је предмет уговора у било којој фази има
такве недостатке који је чине неупотребљивом или је иста израђена супротно условима из уговора
Наручилац има право да раскине уговор, без да тражи претходно отклањање недостатака.
Члан 10.
Извршилац има право да тражи продужење рока за израду пројектно - техничке
документације у случају када наступе промењене околности или неиспуњење обавеза од стране
Наручиоца, због којих је Извршилац био спречен да изради пројектно - техничку документацију у
потпуности или њене делове.
У том случају рок за извршење уговора се може продужити анексом уговора, за онолико
времена колико је трајала сметња за извршење уговора наведена у ставу 1. овог члана а све у
складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 11.
Извршилац је дужан да све делове пројектно - техничке документације преда Наручиоцу у 5
(пет) истоветних примерака уз записник о примопредаји који потписују обе уговорне стране у коме
се наводи који су делови пројектно - техничке документације предати и у ком року. Пројектант је
обавезан да пројекат изради и преда наручиоцу и у електронској-дигиталној форми (ЦД).
Члан 12.
Извршилац је дужан:
-да посебно обради предмер радова на ћириличном писму и без јединичних цена, један примерак у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику (CD) који ће бити саставни део
конкурсне документације за поступак јавне набавке радова,
- да омогући наручиоцу увид у свакој фази израде документације,
- да обезбеди техничку контролу главног пројекта о свом трошку путем овлашћене пројектантске
куће за ту врсту услуге.
Члан 13.
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Извршилац је дужан да укаже Наручиоцу на недостатке у пројектном задатку као и на друге
околности које могу бити од значаја за израду пројектно - техничке документације и касније
извођење радова. Уколико то не учини, а током извођења радова се покажу недостаци Извршилац
(Пројектант) ће одговарати за штету која због тога настане за Наручиоца.
Члан 14.
Наручилац је обавезан да прегледа урађену пројектно - техничку документацију и о њеним
недостацима без одлагања обавестити Извршиоца, који је у обавези да поступи по свим
примедбама наручиоца и отклони евентуалне недостатке у пројектно - техничкој документацији.
Уколико Извршилац не поступи по примедбама Наручиоца недостаци ће бити отклоњени на
терет Извршиоца, а Наручилац има право да приликом исплате уговорене цене задржи 10% од
уговорене цене из члана 3. овог уговора, ради отклањања евентуалних недостатака. У том случају
Наручилац може и снизити цену радова или раскинути уговор, а у сваком од ових случајева има
право на накнаду штете.
Члан 15.
Уколико се током извођења радова на предметној пројектно - техничкој документацији
констатују пропусти и неусклађеност те документације, Извршилац је обавезан да у року од пет
дана, без накнаде о свом трошку извши све исправке и допуне пројектно - техничке документације.
Извршилац је такође у обавези да да писмено мишљење на врсту и обим додатних радова и
мањкова радова.
Члан 16.
Уколко Извршилац касни са израдом пројектно техничке документације и прекорачи
уговорени рок својом кривицом, који је предвиђен чланом 8. овог уговора обавезан је да плати
Инвеститору уговорну казну у износу од 0,5‰ за сваки дан закашњења, а највише до 5 % за
целокупан период закашњења. За обрачунату уговорну казну трајно ће се умањити уговорена цена.
Члан 17.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и у којој морају
бити наведени разлози за раскид уговора. Штету насталу раскидом уговора сноси она страна која је
одговорна за раскид уговора.
Члан 18.

На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о
јавним набавкама, Закон о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и
57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003), Закона о планирању и изградњи
и други релевантни прописи који се односе на ову област.
Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и траје до реализације уговорених обавеза.
Међусобна права и обавезе по овом уговору почињу да теку од дана потписивања овог
уговора.
Члан 20.
Уколико дође до спора по овом уговору, странке ће исти решити споразумно, у супротном спор
ће се решити пред стварно и месно надлежним судом.
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Члан 21.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири ) истоветна примерка од којих свака страна задржава по
2 (два).
За наручиоца,

За Извршиоца,

__________________________
Стеван Казимировић

_______________________
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15.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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, као и који део понуде може бити на страном језику;
Понуда мора да буде састављена на српском језику.

2.

Начин и рок доставе понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отврања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинска управа општине
Ириг до 23.11.2017.године до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу : Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг са
назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање за јавну набавку: –– Израда пројекта

реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц.
бр.9741 КО Ириг“, редни број 01-404-39/2017“. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона, факс и е-mail понуђача као и име особе за контакт.
Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварња понуда , вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
3.Отврање понуда
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 23.11.2017.године у 13,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Ириг, ул. Војводе
Путника 1. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача
морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
4.Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a
посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији,
односно података који морају бити бити њихов саставни део
Понуде у морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
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.Обрасце
дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, и овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава.
ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1.
Образац понуде и образац структуре цене
2.
Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН
3.
Доказе из члана 76. ЗЈН
3
Модел уговора
4.
Образац структуре трошкова
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5.
6.
7.
8.
9.

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и
ако тражи њихову накнаду
Изјава о независној понуди
Образац изјаве из члана 79. Став 10. ЗЈН (само ако понуђач
има седиште у другој држави)
Изјава о прибављању менице за добро извршење посла
Референц листа
Потврда о извршеним радовима са рефренц листе

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:Понуда се сачињава тако
што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне
документације.Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани
мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена.Све обрасце оверава и потписује
лице овлашћено за заступање.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образца из конкурсне документације и
исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица
које је потписало понуду
5 Обавештење о могућностима да ли 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
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
6.Обавештење о могућности подношења понуда са варијантама, уколико је подношење
такве понуде дозвољено
Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити
размотрен.
7.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека
рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену , допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Ириг,
ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку –– Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг“, редни број 01404-39/2017 -НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку - Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, редни број 01404-39/2017 -НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку – Израда пројекта реконструкције општинског пута у
обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг“, редни број 01404-39/2017-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Израда пројекта реконструкције општинског
пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на кат. парц. бр.9741 КО Ириг, редни број
01-404-39/2017 -НЕ ОТВАРАТИ“
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На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.у случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навети
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Ниједна понуда не може бити мењана, нити опозвана (повучена) у периоду између истека
рока за подношење понуда и истека рока важења понуде. Опозив (повлачење понуде у том периоду
има за последицу наплату средстава обезбеђења понуде.
8.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 да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове
подтачке (став 4. члан 87.ЗЈН).
9.Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела
потраживања преносе директно подизвођачу
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији- 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 део предмета
набавке који ће извршити прекo подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде
закључен између наручиоца и понуђача , тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној
набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености условa.
Добављач (понуђач) 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 Наручилацје дужан да обавести
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач 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.
10.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.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у
заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) ЗЈН, а ,додатне услове из члана 76.ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
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Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за
примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за
рачун групе понуђача.
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
11.Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде
11.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац ће платити услугу по извршењу посла и после предаје комплетне документације,
прегледа, техничке контроле, отклањања примедби вршиоца техничке контроле (ревидента) и
пријема исправне документације са позитивним предлогом о исправности пројектне документације
на коју се може издати грађевинска дозвола, у року од 45 дана од дана испостављеног рачуна за
плаћање.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Рок извршења услуге
Рок за извршење услуге је мах је 60 календарских дана од дана закључења уговора.
11.3. Захтеви у погледу рока важења понуда
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
11.4. Други захтеви
Пружалац услуге је дужан да обезбеди техничку контролу главног пројекта о свом трошку
путем овлашћене пројектантске куће за ту врсту услуге.
11.5. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца наканду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио надоканаду тих трошкова у својој понуди.
12.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.
Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
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Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у
динарима,без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а.
Сматраће се, сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Законом о јавним набвкама.
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.
13. 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 запошљавању, условима рада и
сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих
је позив за подношење понуде објављен на страном језику
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у
смислу става 4. члана 57.ЗЈН
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
14. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
14.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе
(предаје се приликом закључења уговора)
- бланко,соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картономи копијом
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације (део 10. КД) у
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије ,а као доказ понуђач
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, 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 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 и у динарима без ПДВ, са
навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: предаје се приликом закључења уговора.
Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражене у динарима без ПДВ-а
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчити меницу ако понуђач не извршава уговорне обавезе.
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15. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде
које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све услове из техничке документације
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) Уколико није благовремена
2) Уколико поседује битне недостатке
3) Уколико није одговарајућа
4) Уколико ограничава права наручиоца
5) Уколико условљава права наручиоца
6) Уколико ограничава обавезе понуђача
7) Уколико прелази процењену вредност јавне набавке
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
3) Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4) Уколико понуда садржи неке друге недостатке због који није могуће утврдити
ставрну садржинупонуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
16. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само
одређен податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде
обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде,до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
17. 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
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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 понуда. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвијау писаном облику (поштом, телефаксом, путем електронске поште, као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки . Наручилац ће истовремено ту информацију
доставити свим другим лицима која су примала конкурсну документацију.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општине Ириг
ул. Војводе Путника 1, или на е-mail: mirjana.babic@irig.rs са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка – Израда

пројекта реконструкције општинског пута у обухвату Националног парка Фрушка гора на
кат. парц. бр.9741 КО Ириг“, редни број 01-404-39/2017 “ Тражење додатних информација или
појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Aко 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.
18.Обавештење 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, оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.
19. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења
преговарачког поступка
Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и 36. ЗЈН, не
постоје елементи о којима ће се преговарати.
20. Критеријум за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује
уговор , који морају бити описани и вредносно изржени , као и методологију за доделу
пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда
У предметном поступку јавне набавке-критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена

је

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће избарана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
22. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
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запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуда
Понуђач је обавезан да да изјаву, која је саставни део конкурсне документације, да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе 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 понуда(чл.75.ст.2. Закона).
Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу изјаве која је
саставни део ове конкурсне документације.
23.oбaвeштeњe 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.
24. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим
уговорима (негативне референце)
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили
на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
25. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и
навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева
дужан да уплати таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу,
непосредно или поштом препоручено са повратницом.
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
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. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева
га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту
права на предлог наручиоца не одлучи другачије.
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 ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни
број јавне набавкe;.
(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
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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 ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
26. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112.
став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели
уговора и ако је у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за
заштиту права одбачен или одбијен.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5). ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда,
наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за иту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за
заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
27. Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке 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 јавне набавке 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 у наредних шест
месеци.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом , важи Закон о
јавним набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Правилник о обавезним елемнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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