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На основу чл. 36. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 115/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавку радова радови на реконструкцији тоалета на отвореим базенима - ЈНМВ број 1.3.1/2018
Конкурсна документација садржи:
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I
II

III
IV
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XI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене са упутством
Образац изјаве о испуњењу обавеза из чл. 75. Закона
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст 2 ЗЈН
Образац изјаве о трошковима понуде
Образац пуномоћја
Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Установа за спорт и физичку културу „Парк“ доо
Адреса: др Драгутина Којића бб
Интернет страница: www.scpark.rs
ПИБ: 107404082
Матични број: 20795301
Шифра делатности: 9311
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку за јавне набавке мале
вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2018 је - набавка радова – радови на реконструкцији
тоалета на отвореним базенима
Шифра из општег речника: 45454000 – радови на реконструкцији
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт:
Руководилац техничке службе – Бранимир Средојевић
Координатор правно економске службе – Мирјана Стеванић, mirjana@scpark.rs
Број телефона: 034/ 6170-400, 6170-410.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2018 је набавка радова – реконструкција тоалета на
отвореним базенима
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – радови на реконструкцији
Процењена вредност набавке: 1.666.666,00 динара (без ПДВ)
Уговор ће бити закључен у висини планиране процењене вредности, према Плану
јавних набавки УСФК Парк Крагујевац за 2018.годину
Понуђени износ понуђача у обрасцу понуде ће се користити једино за рангирање понуда
ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку. Наручилац ће сабрати
сваку појединачну ставку и износ који се добије служиће за упоређивање понуда.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Наручилац УСФК Парк Крагујевац намерава да закључи Уговор о извођењу радова на
реконструкцији тоалета на отвореним базенима што подразумева следеће:
1. Врста и количина радова
Припремни радови – демонтажа и рушење; бетонски радови; преграде и поправка
зидова; молерско фарбарски радови; керамичарски радови; водоинсталатерски
радови; електроинсталатерски радови
2. Спецификација радова
Радови на реконструкцији тоалета
1)
Предмет радова: радови на реконструкцији тоалета на отвореним
базенима
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Процењена вредност набавке: 1.666.666,00 динара без ПДВ.
2)
Детаљна спецификација:
А - припремни радови – демонтажа и рушење
– демонтажа постојеће расвете, ситног инвентара и електро инсталација
– Демонтажа умиваоника, вц чучаваца, водокотлића, батерија
– Обијање постојеће керамике са зидова
– Пробијање зида од опеке ради уградње врата за ОСИ, скупљање и одвоз шута
– Демонтажа постојећих врата са штоковима
– Утовар шута и одвоз на градску депонију
Б – бетонски радови
- Израда армирано бетонске греде и степеника ради издизања нивоа тоалета
- Подлога од дробљеног камена
- Израда арматурне мреже
- Бетонирање подне плоче
Ц- Преграде и поправка зидова
- Зидање преградних зидова за тоалет за ОСИ
- Малтерисање и поправка зидова и припрема за постављање плочица
Д – Молерско фарбарски радови
- Набавкаљ материјала, транспорт и глетовање унутрашњих површина зидова и
плафона
- Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом
Е- Керамичарски радови
- Набавка и израда подних облога керамичким плочицама прве класе
- Набавка и израда зидних облога керамичким плочицама прве класе
- Набавка и израда сокле керамичким плочицама прве класе
Ф- Водоинсталатерски радови
- Израда одвода и довода за умиваонике
- Израда одвода и довода за тоалете
- Набавка, транспорт и монтажа санитарија
- Набавка, транспорт и израда главног канализационог вода од шахте до тоалета и
умиваоника
- Набавка транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви и фитинга,
монтажа главних вентила и одвајање водоводне линије у шахти
- Набавка, транспорт и монтажа огледала
Г- електроинсталатерски радови
- Набавка материјала, транспорт и полагање ел.енергетског инсталационог кабла
типа РР-У под малтером
- Набака, монтажа и повезивање паник светиљки, светиљки и зидних светиљки
- Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне спратне табле
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У складу са стандардима произвођача опреме, гаранција на изведене радове најмање 2
годинe. Гаранција на уграђену опрему у складу са гаранцијом произвођача.
4. Период извођења радова
Од потписивања уговора, рок завршетка 5 недеља
5. Место извођења радова
УСФК Парк, Крагујевац, др Драгутина Којића бб – оворени базени
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета радова
Примопредаја од стране овлашћених лица.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона);

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
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1.3.
1.4.

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве.
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је да уз понуду достави овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
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конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Сходно члану 78, ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из члана
75.став 1. Тачке 1) до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из
Регистра понуђаћа или навођењем интернет странице на којој се могу проверити
подаци о регистрацији.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: УСФК „ПАРК“ , др Драгутина Којића бб, 34 000
Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – реконструкција
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тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.04.2018. год. до 12 часова. Отварање понуда је 05.04.2018. год. у 12,15 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву грешку
отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача
и извршити оверу печатом.
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде,
 Модел уговора,
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
 Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона – ОБ1
 Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона за подизвођача –
ОБ2
 Образац изјаве о независној понуди, - ОБ 3
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – ОБ4
 Споразум чланова групе понуђача – уколико понуду подноси група
понуђача
Понуда може да садржи:
 Образац трошкова припреме понуде, - ОБ5
 Образац пуномоћја – ОБ6
 Списак приложених доказа
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под
кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати
споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде.
Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
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3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: УСФК “ПАРК“, ул. др
Драгутина Којића бб, 34 000 Крагујевац, са назнаком:
„Измена понуде“
Понуда за јавну набавку радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима,
ЈНМВ бр. 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Допуна понуде“
Понуда за јавну набавку радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима,
ЈНМВ бр. 1.3.1/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
.
или
„Опозив понуде“
Понуда за јавну набавку радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима,
ЈНМВ бр. 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Измена и допуна понуде“
Понуда за јавну набавку радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима,
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ЈНМВ бр. 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ









Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да
ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвиђача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност
услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН
и упутство како се доказује испуњеност тих услова.Понуђач је дужан на
наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност добављача,
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.Пре доношења одлуке о преношењу доспелих
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико
потраживање није доспело.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набвке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
табели у делу који се односи на Упутством како се доказује испуњеност услова (тачка 4.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 - Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши по периоду завршетка радова, у року до 45 дана од дана
пријема исправне фактуре од стране Наручиоца. .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач доставља фактуру са назнаком УСФК Парк, Крагујевац, др Драгутина
Којића бб, ПИБ 107404082, матични број 20795301, рачун број 840-1216664-52 Управа за
трезор
9.2 – Цена:
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а и мора
бити фиксна током трајања Уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
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од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.4. Захтев у погледу рока
Рок у датумима одређеним уговором
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђене јединичне цене треба да буду исказане у динарима без ПДВ-а. Цене са
ПДВ-ом уписати тамо где је то посебно назначено
11. 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
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 заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Меница са меничним овлашћењем, као обезбеђење за извршење обавеза Извођача у
складу са Уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или
факсом на број 034/501-254 или е-маil адреса info@scpark.rs] тражити од наручиоца
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додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
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18. 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
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће
изабрати понуду у којој је понуђен дужи гарантни рок основне гаранције.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, и истим
гарантним роком основне гаранције, наручилац ће изабрати понуду која понуди дужи
рок важења понуде.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 034/6170408, е-маил адресу info@scpark.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара.
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; УСФК Парк Крагујевац; јавна набавка ЈНМВ 1.3.1/2018;.
(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
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 108
ЗЈН.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – реконструкција
тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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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:
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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – за јавну набавку у поступку јавне набавке мале
вредности – радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр.
1.3.1/2018)
Место пружања услуге:
1. УСФК „Парк“ Крагујевац, отворени базени у Крагујевцу, др Драгутина Којића
бб
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Радови – реконструкција тоалета на отвореним базенима ЈНМВ бр. 1.3.1/2018
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Реконструкција тоалета на отвореним базенима

Опис радова

јединицам

количи

Једини

ере

на

чна
цена

Припремни радови – демонтажа и рушење
Демонтажа постојеће расвете, ситног инвентара и електро

Сијалична грла

8 комада

инсталација, уклањање каблова, скидање постојеће расвете и

Кабал 3х1,5

60м

електрогалантерије
Демонтажа умиваоника (2 комада), wc чучаваца (13 комада),

Комад

водокотлића (13 комада), батерија (2 комада) – санитарије и

Умиваоник

2

галантерија се одвајају од зида или пода, чисте и одлажу

Чучавац

13

Водокотлић

13

Батерија

2

m2

154

m2

2

Демонтажа постојећих врата са штоковима

комад

13

Демонтажа врата и преградних облога од лима на улазу

комад

2

Утовар шута и транспорт на градску депонију удаљености до 15 km

m3

5

Метар дужни

5

m3

10

Набавка, израда и монтажа арматурне мреже типа Q131

kg

230

Бетонирање АВ подне плоче ситнозрним бетоном дебљине 10 cm.

m3

10

Обијање постојаће керамике са зидова и скидање подлоге до
бетонске конструкције, прикупљање шута и одвоз на депонију
Пробијање зида од опеке д-12cm , светлог отовра 110*200 ради
уградње врата за ОСИ

Укупно припремни радови
Бетонски радови
Израда армирано бетонске греде и степеника ради издизања нивоа
тоалета
Набавка материјала и израда подлоге од дробљеног камена
фракције 0-31 mm ради подизања нивоа тоалета у просечној
дебљини слоја од 10 до 12 cm

Плочу армирати једноструким бетоном у доњој зони

Укупно бетонски радови
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Износ

Преграде и поправка зидова
Зидање преградних зидова за тоалет за ОСИ од блока d-12cm

m2

4,70

Малтерисање и поправка зидова после скидања старих плочица и

m2

115,00

m2

187

m2

187

m2

95,80

m2

154,00

m2

28,00

Израда одвода и довода за умиваоинике

Точ.место

4

Израда одвода и довода за тоалет

Точ.место

14

- Комплет умиваоник, керамика 40х60 cm, I класе

kom

4

- Стојећа хромирана потисна батерија за

Kom

4

Kom

8

- Комплет шоља I класе

Kom

13

- Нискомонтажни водокотлић од АВS пластике

Kom

13

припрема за постављање нових

Укупно преграде и поправка зидова
Молерско – фарбарски радови
Набавка материјала, транспорт и глетовање унутрашњих површина
зидова и плафона – до идеално равне површине као подлоге за
бојење диспрезривним бојама, најмање два пута
Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном белом
бојом

Укупно молерско фарбарски радови
Керамичарски радови
Набавка и израда подних облога тоалета керамичким плочицама
прве класе. Лепити лепком високог квалитета који испуњава услове
за спољна купатила на базенима
Набавка и израда зидних облога тоалета керамичким плочицама
прве класе. Лепити лепком високог квалитета који испуњава услове
за спољна купатила на базенима
Набавка и израда сокле h -8 cm do 10 cm керамичким плочицама
прве класе. Лепити лепком високог квалитета који испуњава услове
за спољна купатила на базенима

Укупно керамички радови
Водоинсталатерски радови

Набавка, транспорт и монтажа санитарија у тоалету и панку са
пратећим материјалом

умиваоник
- Писоар са потребним угаоним вентиолом I
класе
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- Преграда за писоар

Kom

6

- Подна решетка за тоалет 20x20cm

Kom

11

- Ек.вентили,

Комад

21

- Канализационе цеви

Дужина

ᵠ 110 – 45м
ᵠ160 – 23м
ᵠ75 – 18м
ᵠ50 – 15м

Комплет wc шоља, умиваоник, огледало, батерија и метални

комада

1

Дужина

Дн-40-17м

држачи за ОСИ - комплет
Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви
и фитинга.

Дн-25-35м
Дн-20-50м

Монтажа главног вентила и одвајање водоводне линије у шахти

комада

1

Набавка, транспорт и монтажа огледала – 4 комада по 1м2

m2

4

- Каблови просечне дужине 10м пресек 3х1,5 –

Комада

4

- Каблови просечне дужине 15м пресек 3х1,5

Комада

3

- Каблови просечне дужине 25м пресек 3х1,5

Укупно водоинстаолатерски радови
Електроинсталатерски радови
Набавка материјала, транспорт и полагање ел. Енергетског
инсталационог кабла типа РР-Y под малтером

Комада

4

Набавка, монтажа и повезивање Паник светиљки (лед)

Комада

3

Набавка, монтажа и повезивање светиљки и припадајућих

Комада

11

Комада

4

инсталационих прибора са просецањем отвора у плафону (лед)
Набавка, монтажа и повезивање зидних светиљки, извора светлости
и припадајућег инсталационог прибора, са просецањем отвора у
плафону (лед) Паник лампе са флуо расветом
Набавка, испорука и монтажа и повезивање надградне спратне

паушал

табле са припадајућим материјалом

Укупно електроинсталатерски радови
Укупно за све радове без ПДВ
Укупно са ПДВ
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Услови плаћања:
Начин плаћања:

Вирмански

Стопа ПДВ:
Рок важења
понуде
Место пружања
услуге:
Понуђач ће
понуду поднети:

У року од _________ дана од дана отварања понуде
УСФК Парк Крагујевац, затворени базен, др Драгутина Којића бб
1. Самостално
2. Заједничка понуда са понуђачем: _____________________
3. Са подизвођачем: ___________________________________

Гаранција на
изведене радове:
Гаранција на
уграђену опрему
Остале битне
информације:
Напомена:
- Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца
- Понуда са варијантама није дозвољена
- Образац понуде мора бити попуњен у целости.
- Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача.
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла)
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем
- У случају да име више чланова групе понуђача односно више подизвођача,
одговарајући део обрасца копирати у довољном броју примерака.
- Понуђено добро које је предмет набавке мора обавезно да одговара техничкој
спецификацији која је саставни део конкурсне документације.
- Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност.
- Понуђач је у обавези да за лица која ће бити ангажована код Наручиоца достави
фотокопије лиценци издатих од стране надлежног органа
Напомена понуђача:
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Датум и место:
_________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део
заједничке понуде.
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ОБ 1.
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
Понуђач: _______________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични број : _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,
ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку јавну
набавку радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018)
и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе
понуђача).
Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача
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ОБ 2.
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012. 14/2015,
68/2018), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА за подизвођача
Подизвођач: ____________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични број: _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,
ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку радова –
реконструкција тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018) и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
У _______________________
Дана______________године

У _______________________

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

Овлашћено лице подизвођача

Дана______________године
М.П.
__________________________
Напомене:
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и
попунити за сваког подизвођача Овај образац потписују и оверавају печатом овлашћена
лица понуђача и подизвођача
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ОБ 3.

У складу са чланом 26. став 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач: _______________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични број : _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду број
_________________ од ____________.2018. године, припремљену на основу позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке јавну набавку радова – реконструкција тоалета на
отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018) , подносимо независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди,
овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача.
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ОБ 4.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО
И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ТРЕЋИХ ЛИЦА, ОДНОСНО ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (на
основу члана 75. став 2. ЗЈН)
Ради узимања учешћња у поступку јавне набавке јавну набавку радова – реконструкција
тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018) коју је расписао УСФК „Парк“
Крагујевац“ , под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
Овлашћено лице понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
А) Понуђач ____________________________________________________________________
поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Б) Понуђач _____________________________________________________________________ поштује права
интелектуалне својине трећих лица.
В) Понуђач ____________________________________________________________________ је ималац права
интелектуалне својине.
ДА
НЕ
(заокружити)
У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

Напомена: У зависности да ли je понуђач ималац права интелектуалне својине
(тачка В)) заокружити понуђено – ДА или НЕ.
Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај
образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача.
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).
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ОБ 5.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број
_________________ од ____________.2018. године, у поступку јавне набавке радова –
реконструкција тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018)

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО динара:

Напомена:
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен
чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом), сматраће се да је понуђач
доставио захтев за накнаду трошкова.

У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________
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ОБ 6
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2018.год
У својству овлашћеног лица Понуђача дајем
ПУНОМОЋЈЕ

Запосленом: _________________________________
На радном месту: ___________________________________________
лична карта број ____________________________ ПУ ______________
да заступа фирму у поступку јавне набавке радова – реконструкција тоалета на
отвореним базенима, ЈНМВ бр. 1.3.1/2018) коју је расписао УСФК Парк Крагујевац.
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да заступа понуђача у свим елементима
предвиђеним у поступку јавног отварања понуда, као што су упућивање примедби
на садржај записника и примедбе на процедуру отварања понуда. Представник је
овлашћен за потписивање записника и преузимање копија записника.

M. П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
_________________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА о јавној набавци мале вредности
Набавка радова – реконструкција тоалета на отвореним базенима, ЈНМВ бр.
1.3.1/2018)
Уговорне стране:
1. Установа за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац , др Драгутина Којића бб, ПИБ
107404082 , матични број 20795301, коју заступа директор Марко Павловић (у даљем
тексту: Наручилац)
и
2. _________________________________________________ са седиштем у ___________ улица
______________________________________, матични број,___________________, ПИБ______________, кога
заступа директор _______________________(у даљем тексту : Давалац услуге),
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
Да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење
понуда за набавку радова спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ
1.3.1/2018, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 115/2018 од
10.03.2018.године, при чему уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Извођач радова доставио понуду број __________ од _______________ 2018.године
- Да понуда Извођача радова у потпуности одговара техничкој спецификацији из
конкурсне документације,
- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
додели уговора за предметну услугу.
Понуда Извођача радова и спецификација Наручиоца налазе се у прилогу овог Уговора и
чине његов саставни део.
Члан 2.
Предмет уговора су радови на реконструкцији тоалета на отвореним базенима, у свему
према спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова дате у поступку јавне набавке
спроведен под бројем ЈНМВ 1.3.1/2018
Члан 3.
Јединична цена услуге из члана 1. и 2. овог уговора износи ______________________________
динара, словима __________________________________________________________________ динара без ПДВ-а,
са ПДВ – ом износи _____________________________ динара, словима _______________________________
___________________________________
Уговорне стране сагласно изјављују да је цена радова које чини предмет уговора
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идентична са ценом понуде Извођача радова дате у поступку јавне набавке мале
вредности број ЈНМВ 1.3.1/2018 дана _____________________________ , и она је фиксна и не
подлеже ревизији до коначне реализације овог уговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да изведе радове који су предмет овог уговора према квалитету и
карактеристикама који су одређени у спецификацији и понуди извођача према важећим
стандардима квалитета и од стране за то професионално обучених лица.
Приликом обављања послова.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да предмет уговора из члана 1. Овог уговора обавља у
роковима утврђеним овим уговором а у складу са временским приликама и процењеним
потребним бројем радника.
Члан 6.
Извођач се обавезује да предмет овог уговора , пружа на адреси: Крагујевац, др
Драгутина Којића бб – отворени базени.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова извршити плаћање у року од _______________
дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца, на рачун бр. _____________
______________________ који се води код банке ___________________________ .
Извођач радова испоставља фактуру са назнаком УСФК Парк, Крагујевац, др Драгутина
Којића бб, ПИБ 107404082, матични број 20795301, рачун број 840-1216664-52 Управа за
трезор
Члан 8.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе, које доведу до
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза
уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредивђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 10.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења
Уговора.
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
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Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а
у супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Крагујевцу.
Члан 13.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису
Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог Уговора.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну, протумачен и у знак сагласности потписан.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

______________________________

______________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
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