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На основу чл. 32. 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. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број ЈНОП-43/2019, делов.бр.613 од 04.11.2019.
и Решења о образовању комисије за јавну набавку, делов. бр. 614 од 04.11.2019. ,
за спровођење поступка јавне набавке ЈНОП-43/2019 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку –
ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад,
Адреса: Нови Сад, Павла Симића 9.
Интернет страница: www.predskolska.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Други Закони и прописи који ће се примењивати у поступку јавне набавке:
-

-

Закон о планирању и изградњи и осталим прописима који регулишу област
планирања и изградње,
Закон о облигационим односима,
Закон о општем управном поступку,
Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање,
изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката
Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, основних и средњих
школа,
Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНОП-47/2019 су услуге - ИЗРАДА СТУДИЈЕ
ОПРАВДАНОСТИ

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Сандра Гал,
Е - mail адреса (или број факса): sandra.predskolska@gmail.com, 021/6610528.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП-47/2019 су услуге – ИЗРАДА СТУДИЈЕ
ОПРАВДАНОСТИ

– Ознака из
оправданости

општег

речника

набавке

79314000 –

Израда студије

2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГA ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ– ЈНОП 47/2019

Потребно је да понуђач изради студије оправданости у складу са “Уредбом о садржини, начину
припреме и оцене, као и прађењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката”
( “Службени гласник Р.С.”, број 63/2017) за следеће инвестиционе активности:
1. Доградња и реконструкција објекта у ул. Стевана Христића у Новом Саду, Предшколске установе
“Радосно детињство” Нови Сад;
2. Изградња новог објекта у Ветернику у ул. Милана Тепића , Предшколске установе “Радосно
детињство” Нови Сад;
3. Реконструкција и енергетска санација објекта у улици Браће Дроњак у Новом Саду, Предшколске
установе “Радосно детињство” Нови Сад;
4. Изградња новог објекта на Сајлову , Предшколске установе “Радосно детињство” Нови Сад;
5. Изградња новог објекта на Адицама ( блок бр.77 ) између улица Славујеве, Черевићке,
Д.Максимовић и Подунавске) , Предшколске установе “Радосно детињство” Нови Сад;

1. Техничка спецификација за израду студије оправданости за доградњу и
реконструкцију објекта у ул.Стевана Христића у Новом Саду

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Предметни објекат предшколске установе Радосно детињство, вртић “Бајка“ је изграђен на блоковкој
поврини ПУ коју чине катастарске парцеле 8006/7 , 8006/9 и 8020 у катастарској општини Нови Сад И.
Комплекс је окружен улицама Стевана Христића и Ива Ћипика на Новом насељу.
На катастарској парцели 8020 се налази слободностојећи објекат-барака приземне спратности, бруто
површине 169м2 који је планиран да се руши. Објекат се не користи за потребе ПУ. Вртић „Бајка„ је изграђен
на к.п. 8006/7 бруто површине у основи 1082м2, приземне спратности. Парцела 8006/9 је неизграђена
грађевинска парцела. Укупна површина комплека је 6.196м2.
Главни пешачки прилаз објекту предшколске установе је из улице Стевана Христића, источне
оријентације.
ДИСПОЗИЦИЈА И САДРЖАЈ
Постојећи објекат ПУ „Бајка„ је приземне спратности. Површина објекта је 1082м2. У објекат се
улази из улице Стевана Христића источне оријентације. Помоћни улаз је из улице Ива Ћипика.
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Вртић има четири собе за децу јасленог узраста и пет соба за децу узраста од 4-7 година. Свака соба
има санитарни чвор у који се приступа из ходника. У приземљу објекта се налазе и просторије за особље:
канцеларије, соба за медицинског радника, тоалети за особље са гардероберима и техничке просторијетоплотна подстаница. Капацитет вртића је за смештај 208 деце.
У оквиру реконструкције ради надоградње вртића предмет је и реорганизација просторија у
приземљу. Планира се улаз у санитарне чворове из соба уместо из заједничког ходника, укида се једна соба
за јаслену групу и две собе за боравак деце узраста 4-7 година, проширује се кухиња, додају се просторије за
прљав и чист веш и гардероба за запослене, проширује се улаз из улице Иве Ћипика, реновирају се постојећи
санитарни чворови за запослене који се налазе уз кухињу са гардеробом за пресвлачење радника, канцеларије
педагога и главног васпитача се премештају у надограђени део. Постојећи део се повезује са надоградњом
двокраким степеништем лоцираним у дворишном делу објекта са лифтом у средишту за доставу хране. Након
реконструкције приземља смањује се капацитет приземља на шест соба за смештај 164 детета.
Пројектом је планирано проширење капацитета постојећег вртића са максималним искоришћењем
локације. У првој фази проширења предвиђена је надоградња постојећег објекта укупне површине 1082м2 до
спратности П+1. Са дворишне стране планирано је двокрако степениште којим се долази до 1.спрата.
Надограђени део има четири собе за децу узраста од 4-7 година и три собе за децу јасленог узраста. Све собе
су опремљене тоалетима. Укупан капацитет надоградње је седам соба за 182 детета.
У другој фази предвиђена је доградња објекта површине 793м2 у основи тј. 1.586м2 развијене
површине доградње, спратности П+1. Капацитет дограђеног дела је осам радних соба за децу узраста од 47година са припадајућим санитарним чворовима.
Фискултурна сала, дворишно оријентисана је планирана у приземљу дограђеног дела. Укупан капацитет
доградње је осам соба за 208 деце.
Укупна развијена површина објекта након реконструкције износи 3.750м2.
Укупан капацитет постојеће стање 208 деце.
Укупан капацитет новопројектовано стање 554 детета.

У обликовном смислу дограђени део објекта је пројектован као једноставна форма. Објекат је
оријентисан тако да је код свих просторија омогућена осунчаност. Омогућено је природно осветљавање и
проветравање свих просторија. Објекат се налази у ВИИИ зони сеизмичких потреса по МС и у ИИ климатској
зони.

2. Техничка спецификација за израду студије оправданости за изградњу новог објекта у
ул. Милана Тепића у Ветернику
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Изградња новог објекта на парцели бр.1388/5 и 1388/6 К.О. Ветерник, спратности П+1, бруто површине око
2500м2 , површине о,5 ha.
Планирани објекат може да задовољи капацитет за смешта око 140 деце.
Параметри из планске документације су: минимална површина објекта 8 м2/ по детету, површина комплекса
по детету је 35%, максимална заузетост комплекса је 25%.

3. Техничка спецификација за израду студије оправданости за реконструкцију и
енергетску санацију објекта у ул. Браће Дроњак у Новом Саду

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Зграда предшколског образовања која је предмет адаптације и енергетске санације, се
налази у улици Браће Дроњак у Новом Саду, на кат.парц.10714/3 К.О.Нови Сад. Површина
предметне парцеле је 1969 м2.
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Пешачки приступ посотјећем објекту остварен је из улице Браће Дроњак. Терен је релативно
раван. Кота пода приземља стамбеног објекта је за 45цм виша од коте терена.
Постојећи објекат је спратности приземље и 1.спрат (П+1). Планирана је санација фасаде,
крова, подова унутра објекта и подова тераса, реконстукција тоалета, кухиње и трпезарије
објекта предшколског образовања у Новом Саду ради повећања капацитета предшколске
установе.
ДИСПОЗИЦИЈА И САДРЖАЈ
Опис постојећег објекта:
Главни улаз у објекат је са уличне западне стране на нивоу приземља док је улаз у јаслице
са северне стране. Кота терена је за 0,35м виша од коте пода приземља. Главна
комуникација у приземљу је улазни хол са степеништем из кога се приступа ходницима и
спрату. Ходници воде у собе намењене за боравак деце и трпезарију из које се долази до
хола јаслица. У приземљу објекта налазе се дванаест соба, од којих су четири јаслене и две
за старију децу. Свака јаслена соба има тоалет до кога се приступа из соба док се у
предшколском делу тоалетима приступа из ходника. У приземљу објекта постоји прихватна
кухиња незадовољавајуће површине и трпезарија. Поред кухиње налази се санитарни чвор и
свлачионица за особље. У приземљу објекта су и две канцеларије, тоалет за особље, соба за
изолацију, помоћне и техничка просторија и соба за домара. До 1.спрата објекта воде
степенице смештене у улазном холу, на самом улазу у ходник и степенице смештене на
крају тог истог ходника. На спрату се налази шест соба за боравак деце са терасама на
које се излази директно из соба, и три санитарна чвора којима се приступа преко ходника.
Опис планиране адаптације и санације:
Планирани радови су подељени у шест фаза:
1. Санација крова и облагање фасаде каменом вуном ради повећања коефицијената
топлотне продоводљивости слојева конструкције који су део термичког омотача а на основу
прорачуна и предлога мера из елабората енергетске ефикасности. Објекат школе након
енергетске санације ће бити сврстан у Ц разред.
Због трошности крова планира се пажљиво скидање постојећег крова, претресање,
постављање изолације и поновно покривање.
2. Радови у објекту који укључују замену постојећих подних облога, замену унутрашњих
врата и портала, молерско фарбарске радове и увођење инсталација за аутоматску дојаву
пожара.
3. Радови у објекту који укључују реконструкцију трпезарије, кухиње и тоалета за запослене
са заменом санитарних уређаја, зидне и подне облоге од керамичких плочица и унутрашњих
врата. Планирано је проширење кухиње на део који се користи као гардеробер док се простор
трпезарије преграђује ради прављења две канцеларије, библиотеке и кафе кухиње.
4. Радови на санацији тоалета јасленог дела и комплетне унутрашње канализационе и
водоводне мреже до спољних ревизионих шахтова са заменом санитарних уређаја, зидне и
подне облоге од керамичких плочица и унутрашњих врата од тоалета.
5. Радови на санацији тоалета предшколског дела са заменом санитарних уређаја, зидне и
подне облоге од керамичких плочица и унутрашњих врата од тоалета.
6.Уградња теретног лифта за храну уз степениште улазног хола како би се омогућио лакши
транспорт хране на 1.спрат. са формирањем светларника на спрату објекта.
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА
Зидови и конструкција објекта:
Постојећи објекат је зидана конструкција. Фасадни зидови су од опеке, малтерисани и бојени.
Таваница је полумонтажна. Кров је сложени, од дрвене резане грађе, покривен лимом.
Темељи су тракасти армирано бетонски са непознатом дубином фундирања. На терасама су
постављене надстрешнице од плексигласа које ће се уклонити.
Уместо постојећих надстрешница поствљају се тенде.
Зидови у реконструисаном и адаптираном делу објекта се формирају од гипс картон панела
који се глетују и премазују полудисперзивном или дисперзивном бојом у тону по избору
пројектанта. Зидови кухиње, тоалета јасленог и предшколског дела и новоформираног тоалета
за запослене се облажу новим керамичким плочицама.
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Подови у објекту:
Обраде пода у објекту који је предмет адаптације је прилагођена намени просторија.
Постојећи под обложен паркетом се санира. У ходницима је предвиђено постаљање иродног
линолеума а у тоалетима и кухињи уклања се постојећа керамика, подови се облажу новом
керамиком. На терасама спрата планира се уклањање постојећих слојева све до постојеће
бетонске плоче и постављање термоизолације, слоја за пад, хидроизолације и керамике као
завршне облоге.
Плафони у објекту:
Плафони у делу кухиње 1.спрата изводе се од гипс-картон плоча. Постављене монолитне
гипскартон плоче се завршно глетују и боје. Након демонтаже расвете плафони у објекту се
премазују подлогом и боје полудисперзивном бојом.
Портали и врата:
Унутрашња врата и портали су димензија према ЈУС-у, са надсветлом. Штокови су од
екструдираног алуминијума без термопрекида, у завршној обради - натур (елоксирани) или
пластифицирани у РАЛ-у по избору инвеститора. Код већине врата и портала испуна је
обострано сигурносно ламинирано стакло-памплеx 4.4.1. Позиције се уграђују преко
челичних кутијастих слепих штокова системом Суве монтаже.
Врата тоалета за запослене су израђена од медијапана бојеног полиуретаном. Боја крила
РАЛ по избору инвеститора. Врата су опремљена специјалним дихтунзима и четкицом у дну
крила тип Фоно, који заједно са испуном крила обезбеђује звучну изолацију од 35 дБ. Кваке
одговарајућа алуминијумска и одвојене розетне за кључ. Цилиндар брава са два кључа.
Изолација:
Термоизолација: Објекат је пројектован тако да задовољи минималне услове о енергетској
ефикасности објеката а по важећим правилницима из ове области. Термички омотач објекта чине
фасадни зидови, под на тлу, међуспратна таваница ка негрејаном простору, коси кров изнад
грејаног простора, прозори и врата. Сви елементи термичког омотача су пројектовани тако да
прорачунске вредности коефицијената топлотне проводљивости буду мање од дозвољених
вредности по правилнику Умаx (W/м2К).
Хидроизолација: На крову је заштита од атмосферске воде обезбеђена је кровним
покривачем од ТР лима. Фасада је заштићена водоотпорном бојом.
Заштита од директног сунчања лети: Заштита од директног сунчања лети је постигнута је венецијанерима
постављеним са унутрашне стране на прозорима на којима нису предвиђене ролетне.
Заштита од пожара: Заштита од пожара постигнута је премазивањем противпожарним
премазом челичних делова кровне конструкције.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Постојећи прикључци на инфраструктурну мрежу се задржавају без додатних захтева за
појачањем снаге или капацитета. Објекат се греје на гас.

4. Техничка спецификација за израду студије оправданости за изградњу новог објекта на
Адицама
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Изградња новог објекта на парцели бр. 3974/2 и 3974/3 К.О. Ветерник, спратности П+1, бруто развијене
површине око 2200м2 ( блок бр.77 између улица Славујеве, Черевићке, Д.Максимовић и Подунавске).
Параметри из планске документације су: минимална површина објекта 8 м2/ по детету, површина комплекса
25-40 м2/ по детету, неизграђена површина 10-15 м2/ по детету од чега најмање 3 м2/ по детету травнатих
површина, минимум 30% комплекса мора бити озелењено.
Планирани објекат може да задовољи капацитет за смештај око 250 деце.
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5. Техничка спецификација за израду студије оправданости за изградњу новог објекта на

Сајлову
Изградња новог објекта на парцели бр.9118 К.О.Нови Сад IV ( блок бр.7) , спратности П+1, нето развијене
површине око 1280 м2 . Параметри из планске документације су: минимална површина објекта 6 м2/ по детету.
Планирани објекат може да задовољи капацитет за смештај око 190 деце.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем
следећих доказа уз понуду:
Ред.
бр.

Услов за учешће у Упутство какао се доказује испуњеност услова из Испуњен
ост
поступку
јавне члана 75 и 76
услова
набавке из члана 75. и
76. ЗЈН:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗЈН

1.

да је регистрован код
надлежног
органа, Извода из регистра Агенције за привредне регистре,
односно
уписан
у односно извода из регистра надлежног Привредног
одговарајући регистар
суда-за правна лица.
Извода из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра –за
предузетнике.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе

да

Не

да

Не

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
--------------------------------------*неоверене фотокопија
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

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције,
односно Уверење надлежног суда суда и надлежне
полицијске управе, да оно и његов законски заступник
није осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђивано за
неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. За
побројана кривична дела надлежни судови, чије је
уверење потребно доставити, су:
Основни суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
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-

-

Виши суд на чијем подручју је седиште правног
лица (у случају када Основни суд, по
овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела
из надлежности Вишег суда, тада није потребно
посебно уверење Вишег суда)
Виши суд у Београду да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе

Напомена:

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



У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника



У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
њих



У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе



У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)

Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања
понуда .
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и
уверење надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних , локалних јавних прихода - или потврда- да
уверење стране државе када има седиште на њеној
територији
Потврда не може бити старија од 2 месеца пре
отварања понуда.
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације,
уместо 2 горе наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације


У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од њих)
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не

4.

5.

--------------------------------------*неоверене фотокопије
Доказ да је понуђач при Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и да
састављању
своје печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став
понуде
поштовао 2. ЗЈН
обавезе које произлазе
из важећих прописа о
заштити
на
раду,
запошљавању
и
условима рада, заштити
животне средине, као и
да
немају
забрану
обављања делатнисти
која је на снази у време
подношења
понуда
(члан 75. став 2).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
финансијски А) -Извештај о бонитету образац БОН ЈН за 2016,
2017 и 2018. година издат од Агенције за
привредне регистре
А) да је понуђач у претходне три Потенцијални понуђачи којима још није издат
године 2016, 2017 и 2018 Извештај о бонитету за 2018. годину, могу
остварио пословни приход у доставити фотокопије биланса стања и биланса
успеха за ту годину.
износу од 5.000.000,00 динара.
Неопходан
капацитет

Б) да понуђач није био у
блокади у последње 3 године
од дана објављивања јавног
позива, а ако је дата
заједничка понуда сваки
понуђач из групе понуђача да
није био у блокади у
последњих годину дана од
дана објављивања позива

6.

Неопходан пословни
капацитет Да је понуђач у последње три
године израдио минимум три
студије оправданости према
„Уредби о садржини, начину
припреме и оцене, као и
праћењу
спровођења
и
извештавању о реализацији
капиталних пројеката“ ( Сл.
гласник РС“, број 63/17).

Б) Потврда НБС-а о броју дана неликвидности
издата после дана објављивања јавног позива,
коју у случају подношења заједничке понуде
мора доставити сваки понуђач из групе понуђача
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

-

Копије наведених студија оправданости.
Референтна листа – пружених услуга израде
студије оправданости ( Попуњен, потписан,
печатом оверен Образац РЛ)
- попуњен, потписан и печатом оверен Образац
потврде-референтне листе ( Образац потписује и
оверава претходни наручилац)

---------------------------------------
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* Неоверене фотокопије

7.

да

не

да располаже неопходним A – М- обрасце за тражене инжењере и
кадровским капацитетом:
економисту или уговоре о радном ангажовању;
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе
Понуђач мора да има радно
Србије са потврдом о важности истих не
ангажоване, а који ће потписати и
старијом од 1 године од датума издавања;
израдити захтевану студију и то;
- за дипломираног економисту фотокопија
дипломе ,
- 1 дипломираног инжењера
Б) Потписана и оверена изјава од стране
архитектуре са лиценцом 300; одговорног лица понуђача.
- 1 Дипломираног инжењера
грађевине, са лиценцом 311;
да
- 1 Дипломираног инжењера
машинства, са лиценцом 330;
- 1 Дипломираног инжењера
електротехнике, са лиценцом 350;
- 1 (једног) дипломираног
инжењера
са
лиценцом
енергетске
ефикасности
у
зградарству са лиценцом 381;
- 1 дипломираног економисту.

не

Б) Изјава понуђача дата под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да има радно
ангажоване захтеване инжињере
чије је референце навео у оквиру
захтеваног
пословног
и
кадровског капацитета , а који ће
учествовати у изради студије и
исту оверити и потписати,са
навођењем
имена,презимена,стручним
звањем и бројем личне лиценце
инжињера
8.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона да
о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену
пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те
државе (Образац Изјава понуђача)

Обавезни остали обрасци које понуђач мора да достави:
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не

9

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао да
се доказује испуњеност услова

не

10

Образац понуде

да

не

11

Образац структуре цене

12

Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем

да

на

13

не

14

Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико да
доставља заједничку понуду
Модел уговора
да

не

15

Текст изјаве о независној понуди

да

не

16

Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања да
понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима
рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за да
заступање)

не

17

1.
Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о
испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог
закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај
понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за
њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати
неприхватљивом и иста ће се одбити.
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1.
Закона о јавним набавкама.
У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3. уместо да заокружи да или
не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
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не

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да
у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова на увид .
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора
понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену
копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то
наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у
било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица
овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).
ПОНУЂАЧ
м.п.

(потпис овлашћеног лица)
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке Израда студије
оправданости, број ЈНОП-47/2019, 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 нису осуђивани 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 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[нав
ести назив подизвођача] у поступку јавне набавке – Израда
студије оправданости, број ЈНОП-47/2019, испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI 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: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови
Сад, Павла Симића 9., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда
студије оправданости ЈН бр. ЈНОП- 47/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 20.11.2019. године до 10:00 часова. Отварање понуда је 20.11.2019. године
у 10:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Изјаву о испуњењу обавезних услова (стр.16 ),
• Изјава подизвођача о испуњењу обавезних услова (стр.17)-опционо,
• Доказе о испуњености додатних услова ( стр. 9,10),
• Образац понуде(стр.26),
• Модел уговора – потписан и оверен(стр. 31),
• Образац изјаве о независној понуди(стр. 37).
• Образац – референтна листа ( стр. 38),
• Потврда о референцама ( стр. 39)
• Меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење (стр. 40).
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3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
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: Предшколска
установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга Израда студије оправданости
ЈН бр. ЈНОП-47/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или„Допуна понуде за јавну набавку
услуга Израда студије оправданости, ЈН бр. ЈНОП-47/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”
или „Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда студије
оправданостиЈН бр. ЈНОП-47/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда студије
оправданости -ЈН бр. ЈНОП-47/2019 - 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 Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити 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 2) 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, и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Аванс у износу 100 % уплатом на рачун извршиоца - пружаоца услуге.
Испостављањем рачуна-фактуре правда се аванс.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за
2019.годину (Финансијским планом за 2019.годину). Плаћања доспелих обавеза
насталих у 2019.години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства
на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се
уређује буџет за 2019.годину.
У супротном, уговор предстаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
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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.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке изврши у року од 30
дана од увођења у посао, односно од дана уручења пројектне документације.
Након извршене услуге, записником ће се констатовати примопредаја предмета
услуге. Уз рачун се доставља и записник о примопредаји извршене услуге.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачунато све што је наведено по техничкој спецификацији. Цена
коначна уписује се у образац понуде на основу информација из
тех.спецификације.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
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
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1) Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих
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потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности
понуде, без пдв. Депоновани потпис од стране пословне банке не могу бити
старији од 30 дана од дана предаје менице.
Mеница (као гаранција за озбиљност понуде) је саставни део понуде. Сваку
понуда која се достави, а није покривена гаранцијом, наручилац ће одбити као
неприхватљиву.
Гаранција за озбиљност понуде мора трајати најмање 30 дана од дана отварања
понуда.
Гаранија за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима:
• ако понуђач повуче или измени своју понуду коју је наручилац прихватио,
• у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у
одређеном року;
• у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене
уговором.
Након потписивања уговора, извршилац услуге је дужан да достави:
1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од 100%
укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10 (десет) дана
дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити
безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне
бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); Изабрани понуђач се обавезује
да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
2. Бланко соло меницу са меничним овлашћењем - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку
закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], преда наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла на износ од 10% вредности уговора са пдв-ом и
роком трајања 30 дана дужим од окончања уговора .
Напомена: Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница који
води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења регистра меница ( „ Сл.гласник РС, бр.56/2011)
Доказује се достављањем штампаног доказа- извода ( резултати претраге
регистра меница) са интернет странице Народне банке Србије, као доказ о
извршеној регистрацији менице.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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14.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА У
ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано
лице
може,
у
писаном
облику
на
емаил
sandra.predskolska@gmail.com или на факс број 021/6610-528, тражити од
наручиоца 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 објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
ЈНОП-47/2019. ”.
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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
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Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.

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“.

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
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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 Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail: sandra.predskolska@gmail.com,
факсом на број 021) 6610-528 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
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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 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.
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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки
и интернет страници наручиоца.
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
од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну
набавку Израда студије оправданости ЈН број ЈНОП-47/2019.
1)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
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
Конкурсна документација за ЈНОП-47/2019

26/ 40

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

Конкурсна документација за ЈНОП-47/2019

28/ 40

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ЈНОП-47/2019

Укупна цена без ПДВ-а :

Укупна цена са ПДВ-ом :

Рок и начин плаћања:
(аванс 100%),
Рок важења понуде:
(минимум 30 дана
понуда)

од

дана

отварања

Рок извршења услуге:
(максимално 30 дана од дана увођења у
посао, односно од дана пријема пројектне
документације од стране Наручиоца)

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Израда студије оправданости
ЈН број ЈНОП-47/2019
Цена без пдв-а

Израда студије оправданости за:

Цена са пдв-ом

1. Доградња и реконструкција
објекта у ул. Стевана Христића у
Новом Саду,
2. Изградња новог објекта у
Ветернику у ул. Милана Тепића
3. Реконструкција и енергетска
санација објекта у улици Браће
Дроњак у Новом Саду,
4. Изградња новог објекта на
Сајлову
5. Изградња новог објекта на
Адицама ( блок бр.77 ) између
улица Славујеве, Черевићке,
Д.Максимовић и Подунавске)
Укупно:

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О УСЛУГАМА
ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ

Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“
са седиштем у Новом Саду, улица Павла Симића 9.,, ПИБ:101584396
Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549667-48 Назив банке: Управа за јавна плаћања,
Телефон:021/420-439 Телефакс:021/527-547
кога заступа Маријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број: ЈНОП-47/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Испоручилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Група понуђача:

Предмет уговора, цена и услови плаћања
Члан 1.
Предмет уговора су услуге: ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ
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, као и друге радње у складу са тендерском документацијом и понудом Извршиоца бр. _____ од
_________.год.
Саставни део овог Уговора је спецификација услуга, по количини и квалитету из тендерске
документације и понуде Извршиоца.
Обавеза Наручиоца је да за извршену услугу Извршиоцу плати цену која је наведена у прихваћеној
понуди бр. ______ од ________.год. у поступку јавне набавке ЈНОП-47/2019.
Уговорне стране прихватају цену коју је понуђач дао у понуди, у укупном износу од
___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са
порезом на додату вредност.
Од тога:

Израда студије оправданости за:
1. Доградња и реконструкција објекта у ул. Стевана Христића у Новом Саду, у укупном износу
од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са
порезом на додату вредност.
2. Изградња новог објекта у Ветернику у ул. Милана Тепића , у укупном износу од
___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са
порезом на додату вредност.
3. Реконструкција и енергетска санација објекта у улици Браће Дроњак у Новом Саду, у
укупном износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно
_______________ динара са порезом на додату вредност.
4. Изградња новог објекта на Сајлову, у укупном износу од ___________________ динара без
пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.
5. Изградња новог објекта на Адицама ( блок бр.77 ) између улица Славујеве, Черевићке,
Д.Максимовић и Подунавске), у укупном износу од ___________________ динара без пореза на
додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне
набавке.
Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.
Реализација уговорне вредности у 2019. години вршиће се до максималног расположивог износа
средстава за те намене.

Члан 2 .
Услуга израде студије оправданости подразумева израду студије оправданости у складу са
Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и прађењу спровођења и извештавању о
реализацији капиталних пројеката за инвестиицоне активности Предшколске установе “Радосно
детињство” Нови Сад, а наведене детаљније у техничкој спецификацији.
Члан 3.
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Наручилац се обавезује да послове из члана 2. Овог уговора обави у складу са Уредбом о
садржини, начину припреме и оцене, као и прађењу спровођења и извештавању о реализацији
капиталних пројекта“ (Сл. гласник РС, број 63/17).
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Извршиоцу услуге платити авансно 100 %, у року
од 45 дана од дана потписивања уговора, на текући рачун извршиоца
бр:______________________код__________банке након што Извршиоц преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,
б) предрачун за плаћање аванса
ц) меницу за добро извршење посла по потписивању записника о примопредаји студије.
РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке изврши у року од ____________
радних дана, а рачуна се од дана увођења у посао.
Под даном увођења извршиоца услуге у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих
услова:
- Када наручилац преда Извршиоцу услуге инвестиционо техничку документацију за израду студије
оправданости,
- Наручилац и извршилац посла потпишу записник о увођењу у посао,
- Понуђач достави бланко соло меницу за добро извршење посла.
Члан 6.
Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за израду студије у случају кад је
због промењених околности узрокованих вишом силом или неиспуњења обавеза Наручиоца био у
томе спречен.
Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време
за поновно отпочињање израде одговарајућих делова техничке документације.
Пружалац услуге је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на
основу које се израђује студија саобразно овом уговору, као и да од Наручиоца благовремено,
писмено, затражи објашњење у вези са недовољно јасним детаљима.
Наручилац је дужан да поступи по захтевима Пружаоца услуге и да му у примереном року,
у писменој форми, пружи тражено објашњење о пројектном задатку.
Члан 7.
Наручилац има право да мења техничку документацију на основу које ће се израдити студија.
Ако се измени техничка документација, у складу са ставом 1 овог члана, мењају се на одговарајући
начин и рок за израду студије.
Трошкове и друге штете настале изменом или отклањањем недостатака техничке документације,
сноси Наручилац.
Члан 8.
Наручилац је обавезан да преда Пружаоцу услуге техничку документацију, и све друге неопходне
податке за израду студије.
Наручилац је обавези да сноси трошкове исходовања документације која је потребна за израду
студије.
Пружаоц услуге је обавезан да изради студију на начин одређен овим уговором, прописима
надлежних органа и правилима струке.
Остале обавезе Пружаоца услуге су:
•
да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења
у смислу којих студија мора бити урађен.
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Члан 9.
Ако Пружаоц услуге не изради студију, односно њене делове у складу са техничким прописима,
као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да
захтева обустављање даље израде студије, односно њеног дела, односно да захтева испуњење
уговорних обавеза.
Члан 10.
Наручилац је дужан прегледати урађену студију одмах након позива Пружаоц услугеа и о нађеним
недостацима без одлагања обавестити Пружаоц услугеа.
Пружаоц услуге је дужан да отклони све недостатке на које му укаже Наручилац односно да
поступи по свим примедбама Науучиоца, свих надлежних служби и органа .
Члан 11.
Наручилац, када уредно обавести Пружаоц услугеа да урађена документација има неки
недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и за то му одреди примерени рок.
Уколико Пружаоц услуге не отклони недостатке у датом року, Наручилац ће то учинити на терет
Пружаоц услугеа, при чему се врши исплата из задржаног дела уговорене цене.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 12.
Пружалац услуге је дужан да приликом закључења уговора достави:
1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у
потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног
аванса од 100% укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10 (десет) дана
дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први
позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.
2. Бланко соло меницу са меничним овлашћењем - Изабрани понуђач се обавезује да у року од
7 дана од дана закључења уговора (или у тренутку закључења уговора), преда наручиоцу бланко
соло меницу за добро извршење посла на износ од 10% вредности уговора са пдв-ом и роком
трајања 30 дана дужим од окончања уговора .
Напомена: Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница који води Народна
банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница ( „ Сл.гласник РС, бр.56/2011)
Доказује се достављањем штампаног доказа- извода ( резултати претраге регистра меница) са
интернет странице Народне банке Србије, као доказ о извршеној регистрацији менице.
Уговорна казна
Члан 13.
Ако Пружаоц услуге својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року, дужан је
платити Наручиоцу уговорну казну.
Уговорна казна износи 0,2 % од укупне вредности уговорених услуга на изради студије
оправданости, за сваки дан закашњења у извршењу обавеза, с тим што укупан износ овако
одређене уговорне казне не може да пређе 10% од укупно уговорене цене за израду студије у ком
случају Наручилац може раскинути уговор.
Уговорна казна се обрачунава до дана примопредаје студије оправданости.
Захтев за остваривање права на уговорну казну може се истаћи најкасније до дана
завршетка коначног обрачуна.
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Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од
стране Пружаоц услугеа прелази износ уговорне казне, Наручилац може,поред уговорне казне,
захтевати и износ штете која прелази висину уговорне казне.
Пружаоц услуге се ослобађа од плаћања уговорне казне, ако је до неиспуњења или
неуредног испуњења дошло због узрока за које није одговоран.
Члан 14.
Овај уговор остаје на снази до његовог извршења у потпуности. Обе уговорне стране имају
право да раскину овај уговор и пре његовог извршења ако о томе постигну споразум.
Ако Наручилац раскида уговор зато што је Извршилац услуге пропустио да изврши своје
обавезе у тој мери да је оправдано очекивати да их неће моћи извршити у року који је за
Наручиоца прихватљив, дужан је платити Извршиоцу услуге само онај део извршеног посла који
може у даљем раду користити.
Члан 15.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе правилника о
садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње ("Службени Гласник
РС" бр. 15/2008), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009испр. 64/2010 – одлука УС , 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС , 50/2013 одлука УС,
98/2013 –одлука УС, 132/2014 и145/2014), Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и
прађењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројекта“ (Сл. гласник РС, број
63/17), Закон о јавним набавкама и Закон о облигационим односима .

Члан 16.
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерака, а Извршилац услуге 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
Маријана Попов, директор

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
_________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке– ИЗРАДА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
бр ЈНОП-47/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

У вези са јавном набавком ЈНОП-47/2019
– ИЗРАДА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
Ред.
број

Референтни
Наручилац

укупан број израђених студија
оправданости у последње 3
године са навођењем назива
објекта и назива пројекта

Лице за контакт
(име и презиме,
број телефона)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

М.П.

____________________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: За сваког од референтних наручилаца-купаца, наведеног на овој листи, потребно је
приложити потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и
потписану од стране референтног наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи од 10, образац
треба копирати у довољном броју примерака.
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XII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
Назив референтног
наручиоца/купца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. ЗЈН – референтни наручилац/купац издаје
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
којом потврђујемо да је понуђач________________________________________,
за нас квалитетно извео услугу
___________________________________________________________________,

за објекат _____________________________________ (навести назив објекта), у
периоду од ______________ године до ________________године, по основу
уговора бр._____________ закљученог _____________ године.
Извршилац услуге се показао као добар привредник у погледу квалитета производа,
квалитета услуга, поштовања рокова, односно испуњавао је све обавезе из уговора.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП- 47/2019 - ИЗРАДА СТУДИЈА
ОПРАВДАНОСТИ Наручиоца „П.У. Радосно детињство“ Нови Сад и у друге сврхе
се не може користити.
Место и датум: ______________________
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,
Давалац изјаве
М.П. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
-

Уколико постоји потреба, потврду о референцама копирати у више примерака и доставити
попуњену и оверену
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XIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „ Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89,
„ Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

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

Предшколска установа „Радосно детињство“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Павла Симића 9.

Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

08038384
101584396
840-549667-48
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. Меница
и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљлност понуде, коју је менични дужник поднео у
поступку јавне набавке услуга – Израда пројектно техничке докуемнтације – ЈНОП-47/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења које је 30 дана дуже од дана отварања
понуда.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично овлашћење на износ од ___________________________ (словима:
________________________________________________________________) што представља 10% без ПДВа од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног
дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану
надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења:________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног
меничног дужника

лица
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