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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. 644 од 14.11.2019.
и Решења о образовању комисије за јавну набавку, делов. бр. 645 од 14.11.2019. ,
за спровођење поступка јавне набавке ЈНОП-43/2019 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА
КОПИТАРА ЈН бр. ЈНОП- 43/2019.
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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-43/2019. су услуге - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА
КОПИТАРА
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Горан Милић,
Е - mail адреса (или број факса): goran.uprava@gmail.com, 021/6610-528.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП-43/2019. су услуге ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА
КОПИТАРА
– Ознака из општег речника набавке 71000000 – архитектонске, грађевинске,
техничке и инспекцијске услуге.
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
и
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација доступнa je потенцијалним понуђачима на увид у
времену од 08 - 13 часова у канцеларији јавних набавки Установе, ПУ ''
Радосно Детињство'', Павла Симића 9, Нови Сад.
Лице за контакт: Милан Бадрљица – шеф техничке службе 060/8021223 или
Горан Милић – координатор јавних набавки 063/561093.
Обилазак локације је обавезан и елиминациони услов. Понуђач може извршити
обилазак локације сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, уз обавезну и
претходну најаву од два дана од намераваног обиласка локације.
За потребе Инвеститора, Предшколску установу „Радосно детињство“ из Новог Сада,
улица Павла Симића број 9, израдити Идејно решење (ИДР), Пројекат за грађевинску
дозволу (ПГД), Пројекат за извођење (ПЗИ) и потребне елаборате за:
1. Доградњу и реконструкцију објекта ПУ у улици Јернеја Копитара у свему према
важећој планској документацији, за 440m2;
и за изградњу 3 нова објекта:
2. у улици Милана Тепића к.п. 1388/5 и 1388/6, к.о. Ветерник у свему према важећој
планској документацији , за 2500m2;
3. у улици Десанке Максимвић к.п. 3974/2 и 3974/8 к.о. Ветерник ( Адице) у свему
према важећој планској документацији, за 2200m2; и
4. Сајлово к.п. 9118 к.о. Нови Сад IV у свему према важећој планској документацији за
1580m2.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребно је израдити све фазе пројеката за наведене објекте како би се
исходовале потребне дозволе и сагласности а на основу којих ће се изводити
радови:
ГЛАВНА СВЕСКА
ПРОЈЕКАТ РУШЕЊА
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И ЛИФТА
ЕЛАБОРАТ/ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Конкурсна документација за ЈНОП-43/2019 5

ОБАВЕЗА ИНВЕСТИТОРА:
1. Обезбеђивање интегрисане геодетске подлоге која представља катастарско
топографски план парцеле интегрисан са копијом плана подземних инсталација и
геодетски снимак постојећег објекта, коју је израдила овлашћена геодетска
организација,
2. Обезбеђивање ГЕОМЕХАНИЧКОГ елабората испитивања тла
3. Обезбеђивање пројеката постојећег стања
4. Одређивање лица за комуникацију са пројектантима
Пројекат архитектуре и конструкције
Пројектом предивдети модуларни систем градње који се разликује од стандардних
метода градње. Модули се конструишу и производе у затвореном простору под
контролисаним условима градње чиме се обезбеђује виши квалитет и бржи почетак
коришћења објекта. Произведени модули у фабрици са степеном завршености до 90%
се испоручују на лице места и монтирају на претходно припремљеним темељима.
Пројектом предвидети комбинацију више модула у јединствену целину како би се
задовољиле све функционалне потребе. Пројектом обухватити дефинисање
потребних просторија које су неопходне за боравак деце и рад саме предшколске
установе, њихов размештај, функционалну везу, димензионисање у складу са важећим
нормама за објекте предшколске установе,узимајући у обзир и исказане потребе
инвеститора и надлежних из ПУ “Радосно детињство” из Новог Сада.
Контруктивне склопове који чине уједно и термички омотач објекта пројектовати тако
да се задовоље вредности коефицијента топлотне и звучне проводљивости према
важећим правилницима из те области. Степен отпорности на пожар и карактеристике
реакције на пожар пројектовати према важећем правилнику о техничким нормативима
за заштиту од пожара стамбених и пословних и објеката јавне намене. Завршне
фасадне облоге пројектовати према Правилнику о техничким захтевима безбедности
од пожара спољних зидова зграда. Пројектом предвидети уградњу савремених
материјала за завршну обраду подова, зидова и плафона, који ће обезбедити довољну
звучну, термо и хидро заштиту, уз потребне прорачуне и детаље у складу са наменом
објекта. Планирати уградњу рампи за особе са посебним потребама у складу са
важећим прописима.
Комплетно архитектонско решење објекта мора бити усклађено са важећим нормама
које су од значаја за пројектовање објеката предшколске установе.
Пројекат хидротехничких инсталација
Пројектом обухватити:
Комплетну спољашњу и унутрашњу водоводну и канализациону мрежу.
Комплетну канализациону и водоводну мрежу у оквиру новог дела објекта уз
прикључење на постојећу мрежу за доградњу објекта.
Комплетну спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу у складу са потребама и
важећим прописима.
Посебну пажњу посветити решавању проблема атмосферске канализације дворишта
вртића. Одводњавање пројектовати тако да атмосферска вода никако не угрожава
објекат.
Комплетан развод инсталација треба да буде предвиђен за сваки модул посебно тако
да се повезивање модула врши на парцели, приликом монтаже. Спајање инсталација
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између модула предвидети да се изведе споља. Испитивање хидротехничких
инсталација извршити у производном погону пре монтаже.
Пројекат машинских инсталација
Пројектом машинских инсталација обухватити целокупан систем грејања од
котларнице до развода мреже у оквиру објекта уз примену свих мера енергетске
ефикасности, како би се обезбедило уједначено загревање просторија, лако
регулисање грејања у свакој просторији и приступачност самим елементима мреже у
току периода експлоатације ради одржавања, а уз поштовање свих важећих прописа
из ове области.
Размотрити варијантна решења у погледу врсте горива за грејање и планирати
употребу савремених елемената система уз поштовање свих важећих прописа из ове
области.
Комплетан развод инсталација треба да буде предвиђен за сваки модул посебно тако
да се повезивање модула врши на парцели, приликом монтаже.
Пројекат електроенергетких инсталација
Урадити пројекат електричних инсталација у складу са наменом објекта и реалним
потребама уз поштовање свих важећих прописа из ове области.
Урадити и пројекат расвете вртића и одредити врсту светиљки, тако да се обезбеди
уштеда електричне енергије, распоред и број светиљки. Снагу светиљки одредити
фотометријским прорачуном тако да средњи ниво осветљења буде у складу са
важећим прописима за ту врсту објеката. Пројектовати и нужно осветљење у случају
нестанка електричне енергије. Такође потребан број утичница према потребама
вртића.
Комплетан развод инсталација треба да буде предвиђен за сваки модул посебно тако
да се повезивање модула врши на парцели, приликом монтаже.
Пројекат телекомуникационих и сигнаних инсталација.
За систем за дојаву пожара:
У оквиру свих објекта треба предвидети независне централне јединице, које би се
умрежиле путем постојеће локалне рачунарске мреже корисника у јединствен, целовит
систем, који се контролише и надзире из једног централног места.
Пројектовани системи треба да се надзиру и да се њима управља из удаљеног
мониторинг центра Корисника, а путем апликације за мониторинг и управљање
прекоTCP/IP протокола, са могућношћу графичког приказа догађаја на мапама
надзираних објеката, као и приказа тзв. “виртуелне централе” за даљинско управљање
на екрану радне јединице – PC рачунара (обрађено у ранијем пројекту бр. 18568-5 из
новембра 2018. – новопројектовано решење треба да буде компатибилно са решењем
које је описано у наведеном ранијем пројекту).
За системе техничке заштите:
У оквиру свих објеката треба предвидети независне системе техничке заштите који
поседују могућност даљинског надзора и контроле путем локалне рачунарске мреже
наручиоца. Системом за видео надзор треба обезбедити непосредну околину објекта
као и комуникације самог објекта (ходнике, степеништа, холове, улазе/излазе и др.).
Алармним системом треба обезбедити све просторе објеката у које се може ући
споља.
Конкурсна документација за ЈНОП-43/2019 7

Одабрана техничка решења морају бити оптимална са економског
аспекта.Техничка решења морају бити таква да омогуће поуздани непрекидан
рад у свим експлоатационим условима који се могу јавити у датом
објекту/комплексу објеката. Пројектом обавезно предвидети детаљну и
свеобухватну обуку овлашћених представника корисника система (најмање
службе за обезбеђење и службе за противпожарну заштиту).

Пројекат партерног уређења са оградом парцеле:
Пројектом партерног уређења обухватити уређење дворишта вртића уз поштовање
важећих прописа из ове области са адекватном опремом у виду дворишних играчака.
Паркинг за возила запослених по могућству одвојити од улаза у објекат вртића који
користе деца.
Предвидети одговарајући улаз за возила која превозе храну. Планирати место за
постављање контејнера за сепарирани отпад. Обезбедити довољно зелене површине
у дворишту вртића. Планирати изградњу рампи за дечија колица. Врсте терена и
додатних садржаја дефинисати у договору са наручиоцем и са представницима
предшколске установе. Предвидети осветљење дворишта.
Напомена: Инвеститор задржава право да један или више објеката, у случају
потребе планира у класичном систему градње.

Понуђач
М.П.

________________
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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
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 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);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона)- Решење/ лиценца за вршење послова планирања и
пројектовања система техничке заштите, издате од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекције
полиције, Управе полиције.
-Лиценцу МУП-а Р. Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управе
за преветивну заштиту, за област пројектовања стабилних система
за дојаву пожара.
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 нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Неопходан пословни капацитет :
А) да је понуђач у претходне три године пре дана објављивања ове
јавне набавке израдио минимум осам пројеката објеката јавне намене,
а од тога минимум шест пројекта за објекте предшколских установа од
Конкурсна документација за ЈНОП-43/2019

9/ 45

којих је бар један
пројекте:

минималне

површине 2.500м2 и то следеће

- пројекте архитектуре,
- пројекте конструкције,
- пројекте хидротехничких инсталација,
- пројекте електроенергетских инсталација,
- пројекте телекомуникационих и сигналних инсталација,
- пројекте машинских инсталација,
- елаборат или главни пројекат заштите од пожара и
- елаборате енергетске ефикасности.
Б) да је понуђач у претходне три године пре дана објављивања ове
јавне набавке израдио минимум један пројекат модуларног објекта
предшколске установе.
В) да понуђач
одговорности.

поседује

полису

осигурања

од

професионалне

Г) Решење за издавање сертификата о енергетским својствима објеката
високо градње издато од Министарства грађевинарства и урбанизма.
Д) Неопходно је да радно ангажовани инжењери, наведени у оквиру
кадровског капацитета за услуге пројектовања, а који ће потписати и
израдити захтеване пројекте, поседују следеће личне референце за
израђене пројекте:
•
•
•
•
•
•
•

пројекте архитектуре,
пројекте конструкције,
пројекте хидротехничких инсталација,
пројекте електроенергетских инсталација,
пројекте машинских инсталација,
главни пројекат заштите од пожара и
елаборате енергетске ефикасности.

за минимум осам објеката збирно за сваки наведени пројекат у периоду
од претходне три године пре дана објављивања ове јавне набавке.
Ђ) Понуђач треба да има израђен пројекат стабилне инсталације
система за аут. дојаву пожара (идејни пројекат и пројекат за извођење),
у протекле две године од дана објављивања ове набавке,која је већ
успешно реализована, а која се заснива на IP технологији, односно која
садржи најмање 8 независних централнe јединицe постављене у 8
удаљених објеката наручиоца, повезане у један целовит систем кроз
локалну рачунарску мрежу корисника (издаваоца потврде), надзиране и
управљане из удаљене централне локације, преко програмске подршке
(софтвера) са могућношћу приказа графичких мапа и тзв. “виртуелне
централе”.
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2) Неопходан кадровски капацитет:
А) Потребно је да понуђач има 12 запослених или ангажованих
дипломираних инжењера са важећим лиценцама Инжењерске коморе
Србије за услуге пројектовања, а који ће потписати и израдити захтеване
пројекте, и то:
- 4 дипломиранa инжењерa архитектуре са лиценцом 300-архитектонско
пројектовање, уређење слободних простора и унутрашњих инсталација
водовода и канализације,
- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 310-пројектовање
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње или 311-пројектовање грађевинских конструкција објеката
високоградње,
- 2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом 330-пројектовање
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике,
- 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом
350-електроенергетских инсталација ниског напона,
- 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 353пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација,
Поред 12 наведених инжењера, понуђач мора да има:
Б) мин. четири запослена или ангажована инжењера са лиценцама за:
- архитектонско пројектовање, уређење слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације (300) или за
пројектовање грађевинских конструкција објеката високоградње,
нискоградње и хидроградње (310) или за пројектовање грађевнксих
конструкција објеката високоградње (311),
- пројектовање термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике (330),
- пројектовање електроенергетских инсталација ниског напона (350),
- пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација (353),
издатим од стране Инжењерске коморе Србије (или надлежног
министарства) који уједно имају положен стручни испит из области
заштите од пожара.
В) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом за
архитектонско пројектовање, уређење слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације (300) са лиценцом за
енергетску ефикасност зграда (381) - специјалиста енергетске
ефикасности у зградарству.
Г) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом за
пројектовање телекомуникационих мрежа и cистема (353) издатом од
стране Инжењерске коморе Србије (или надлежног министарства) и
лиценцом за пројектовање стабилних система за дојаву пожара (Б2)
издатом од стране МУП-а Р. Србије.
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Д) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом за
пројектовање телекомуникационих мрежа и cистема (353) издатом од
стране Инжењерске коморе Србије (или надлежног министарства) и
лиценцом за вршење послова пројектовања система техничке заштите
издатом од стране МУП-а Р. Србије, Дирекције полиције, Управе
полиције.
Напомене:
- Ангажовани инжењери од (А-Д) треба да имају најмање 2 године
искуства у пројектовању за тражене стручне области.
- Понуђач треба да има запослене или ангажоване инжењере чије је
референце навео у оквиру захтеваног пословног капацитета, а који ће
учествовати у изради пројекта који је предмет набавке и исти оверити и
потписати,са навођењем имена,презимена,стручним звањем и бројем
личне лиценце инжењера.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.4.

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, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у отовреном поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим обавезног услова члана 75. Закона , став 1.,
тачка 5., да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке која се посебно доставља.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
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Додатне услове понуђач доказује достављањем неоверених копија, и то
на следећи начин:
1) Пословни капацитет:
А) Референтна листа – извршених услуга у периоду од претходне три
године пре дана објављивања ове јавне набавке. Доставља се
попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне
листе (Образац потписује и оверава претходни наручилац). Уз обрасце
потврде достављају се и копије уговора о уговореним пројектима
навдених у референтној листи. Такође, доставља се потписан,
попуњен и печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга.
Референт листа и потврде се дају на обрасцима који чине саставни
део конкурсне документације. Наручилац не признаје факсимил
наручиоца купца уместо потписа на потврдама референтне листе. У
разматрање ће бити узето само извршене услуге које је понуђач
извршио самостално или као члан групе понуђача, а не и као
подизвођач другог понуђача.
Б) Референтна листа – извршених услуга у периоду од претходне три
године пре дана објављивања ове јавне набавке. Доставља се
попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне
листе (Образац потписује и оверава претходни наручилац). Уз обрасце
потврде достављају се и копије уговора о уговореним пројектима
наведених у референтној листи. Такође, доставља се потписан,
попуњен и печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга.
Референт листа и потврде се дају на обрасцима који чине саставни
део конкурсне документације. Наручилац не признаје факсимил
наручиоца купца уместо потписа на потврдама референтне листе. У
разматрање ће бити узето само извршене услуге које је понуђач
извршио самостално или као члан групе понуђача, а не и као
подизвођач другог понуђача.
Б) Фотокопија полисе осигурања од професионалне одговорности.
Г) Фотокопија решења за издавање сертификата о енергетским
својствима објеката високо градње издато од Министарства
грађевинарства и урбанизма.
Д) Као доказ личних референци ангажованих инжењера потребно је
доставити фотокопију насловне стране пројекта, прву и последњу
страну техничког описа и копију дела цртежа са таблицом, потписом и
печатом одговорног пројектанта.
Ђ) Потврда инвеститора/наручиоца да је понуђач, у протекле две
године од дана објављивања ове набавке,израдио пројекат стабилне
инсталације система за аут. дојаву пожара (идејни пројекат и пројекат
за извођење) која је већ успешно реализованa, а која се заснивана IP
технологији, односно која садржи најмање 8 независних централних
јединица, постављених у најмање 8 удаљених објеката наручиоца,
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повезаних у један целовит систем кроз локалну рачунарску мрежу
корисника (издаваоца потврде), надзирана и управљана из удаљене
централне локације, преко програмске подршке (софтвера) са
могућношћу приказа графичких мапа и тзв. “виртуелне централе”.
2) Кадровски капацитет:
Образац М, или уговор о раду, или уговор о делу или други правни основ
за ангажовање за све тражене инжењере.
Поред тога, за
А) мин. дванаест инжењера:
4 дипломиранa инжењерa архитектуре са лиценцом 300 архитектонско пројектовање, уређење слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације,
- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 310 - пројектовање
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње или 311 - пројектовање грађевнксих конструкција објеката
високоградње,
- 2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом 330 - пројектовање
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике,
2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 350 електроенергетских инсталација ниског напона,
2 дипломиранa инжењерa електротехнике са лиценцом 353 пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација,
доставити копије лиценци (300, 310 или 311, 330, 350, 353) издатих од
стране ИКС или надлежног министарства,
Б) мин. четири инжењера са лиценцама за:
- архитектонско пројектовање, уређење слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације (300) или за
пројектовање грађевинских конструкција објеката високоградње,
нискоградње и хидроградње (310) или за пројектовање грађевнксих
конструкција објеката високоградње (311),
- пројектовање термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
(330),
- пројектовање електроенергетских инсталација ниског напона (350),
- пројектовање телекомуникационих и сигналних инсталација (353),
доставити копије лиценци (300 или 310 или 311, 330, 350, 353) издатих од
стране ИКС или надлежног министарства и копије решења издатих од
стране МУПа Р. Србије о положеном стручном испиту из области
заштите од пожара.

В) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом за
архитектонско пројектовање, уређење слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације (300) са лиценцом за енергетску
ефикасност зграда (381) - специјалиста енергетске ефикасности у
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зградарству, доставити копију дипломе и копије лиценци 300 и 381,
издатих од стране ИКС или надлежног министарства.
Г) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом 353 и
лиценцом Б2, копију лиценце 353, издате од стране ИКС или надлежног
министарства и копију лиценце за пројектовање стабилних система за
дојаву пожара – Б2, издата од стране МУПа Р. Србије.
Д) мин. једног запосленог или ангажованог инжењера са лиценцом 353 и
лиценцом за вршење послова пројектовања система техничке заштите,
копије лиценци 353 издате од стране ИКС или надлежног министарства,
као и копију лиценце за вршење послова пројектовања система техничке
заштите издатом од стране МУП-а Р. Србије, Дирекције полиције, Управе
полиције.
Напомене:
Минимално двогодишње искуство инжењера (од А-Д) у пројектовању за
тражене стручне области се доказује прилагањем тражених лиценци,
решења и диплома које морају бити издате најмање 2 или више година
пре објављивања ове набавке.
Понуђач је у обавези да уз своју понуду достави изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да има запослене или
ангажоване инжењере чије је референце навео у оквиру захтеваног
пословног капацитета, а који ће учествовати у изради пројекта који је
предмет набавке и исти оверити и потписати,са навођењем
имена,презимена,стручним звањем и бројем личне лиценце инжењера.
Изјаву доставити на меморандуму понуђача у слободној форми.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

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 достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
У складу са чланом 79. став 2., Наручилац је дужан да од понуђача чија
је понуда изабрана као најповољнија затражи да достави копију доказа о
испуњености обавезних услова по члану 75. Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова
јавно доступни.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова. Извод из регистра
понуђача потребно је доставити уз понуду као неоверену копију или
одштампану са сајта Организације надлежне за регистрацију привредних
субјеката (АПР).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском
облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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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 ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ
ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА
ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА

број ЈНОП-43/2019, 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____________________________________________[
навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке – ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ,
ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
број ЈНОП-43/2019, 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 ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И
ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
ЈН бр. ЈНОП- 43/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 29.11.2019. године до 10:00 часова. Отварање понуда је
29.11.2019. године у 11:30 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:
• Потписан пројектни задатак ( стр. 8)
• Изјаву о испуњењу обавезних услова (стр.17 ),
• Изјава подизвођача о испуњењу обавезних услова (стр.18)-опционо,
• Доказе о испуњености додатних услова ( стр. 12,13,14,15),
• Образац понуде(стр.29),
• Модел уговора – потписан и оверен(стр. 34),
• Образац изјаве о независној понуди(стр. 40).
• Образац – референтна листа ( стр. 41),
• Потврда о референцама ( стр. 42 и 43),
• Меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење (стр. 44),
• Изјава понуђача о обиласку локације (стр. 45).
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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 ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ
ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА
ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
ЈН бр. ЈНОП-43/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ
ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА
ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
, ЈН бр. ЈНОП-43/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ,
ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
ЈН бр. ЈНОП-43/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ,
ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
.-ЈН бр. ЈНОП-43/2019. - 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.
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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.
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.
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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.
Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015)], од дана пријема фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука и извршење
услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца - пружаоца услуге.
Понуђачу ће бити исплаћен аванс у износу од 100 % укупно уговорене
вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема
предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса,
банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса сa ПДВ-ом и банкарске
гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по испорученим
пројектима и фактури.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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.
За део реализације уговора који се односи на 2020.годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује
буџет за 2020.годину (Фин.план за 2020.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
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке изврши у року од:
ИЗГРАДЊА и ДОГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА:
-ИДР 20 радних дана, а рачуна се од дана увођења у посао ,
-ПГД 20 радних дана, а рачуна се од дана добијања локацијских услова,
-ПЗИ 10 радних дана, а рачуна се од дана добијања грађевинске дозволе.
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Под даном увођења извршиоца услуге у посао сматра се када наручилац
обезбеди:
• катастарско топографски план парцеле и геодетски снимак постојећег
објекта, коју је израдила овлашћена геодетска организација,
• Геомеханички елаборат испитивања тла,
• Пројекат постојећег стања објекта који се дограђује,
• Наручилац и извршилац посла потпишу записник о увођењу у посао и
• Понуђач достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и за
аванс.
Након извршене услуге, записником ће се констатовати примопредаја предмета
услуге. Уз рачун се доставља и записник о примопредаји извршене услуге.
9.4. Захтев у погледу обиласка локације
Обилазак локације је обавезан и елиминациони услов. Понуђач може извршити
обилазак локације сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, уз обавезну и
претходну најаву од два дана од намераваног обиласка локације.
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.
Конкурсна документација за ЈНОП-43/2019

23/ 45

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Меница и менично овлашћење се издаје са роком
важности колики је и рок важења понуде.

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 30
(тридесет) 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 10 дана од дана закључења
уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања.
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 10 дана од дана 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 5% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
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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.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику потписано и оверено од стране
одговорног лица, на емаил goran.uprava@gmail.com или на факс број 021/6610528, 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-43/2019. ”.
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.
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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. 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.
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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: goran.uprava@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
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.
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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 услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И
ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
ЈН број ЈНОП-43/2019.
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
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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 о
д 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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ
ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА
ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА ЈН број ЈНОП-43/2019
Структура цене

ОПИС

Цена без пдв-а

Цена са пдв-ом

1. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У
АДИЦАМА (идр+пгд+пзи)
ИДР (исказати цену за идр)
ПГД ( исказати цену за пгд)
ПЗИ ( исказати цену за пзи)
2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У
САЈЛОВУ ( идр+пгд+пзи)
ИДР (исказати цену за идр)
ПГД ( исказати цену за пгд)
ПЗИ ( исказати цену за пзи)
3. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У
ВЕТЕРНИКУ – МИЛАНА
ТЕПИЋА ( идр+пгд+пзи)
ИДР (исказати цену за идр)
ПГД ( исказати цену за пгд)
ПЗИ ( исказати цену за пзи)
4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА У
ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА (
идр+пгд+пзи)
ИДР (исказати цену за идр)
ПГД ( исказати цену за пгд)
ПЗИ ( исказати цену за пзи)
УКУПНО ( 1+2+3+4):

Рок важења понуде:__________ дана од дана отварања понуда.
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Рок плаћања: аванс у износу од _______% у року од ______ дана.
Рок испоруке пројеката:
ИДР ____________ радних дана од дана увођења у посао,
ПГД ____________ радних дана од дана добијања локацијских услова,
ПЗИ____________ радних дана од дана добијања грађевинске дозволе.
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 ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA
У АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И
ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА ЈН број ЈНОП-43/2019
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: J...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
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.
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Предмет уговора су услуге: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА,
САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА, 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-43/2019.
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.
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.
Понуђачу ће бити исплаћен аванс у износу од 100 % укупно уговорене
вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема
предрачуна за плаћање аванса, банкарске гаранције за повраћај примљеног
аванса сa ПДВ-ом и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће
се правдати по испорученим пројектима и фактури.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Број рачуна
______________________ који се води код банке________________.

је

Реализација уговорне вредности у 2019. години вршиће се до максималног
расположивог износа средстава, а у 2020. години у оквирима обезбеђених
буџетских средстава за те намене.

Средство финансијског обезбеђења
Члан 2.
Извршилац је дужан да након потписивања 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 30
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(тридесет) 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 10 дана од дана закључења
уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања.
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 10 дана од дана 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 5% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Члан 3.
У случају да Извршилац једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује гаранцију за аванс и за добро извршење посла, која је дата, као и на
трошкове настале због накнаде набавке услуге од другог добављача.

Количина, квалитет услуга и рокови
Члан 4.
Услуга израде пројектне документације подразумева израду следећих пројекта:
ИЗГРАДЊА и ДОГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА:
-ИДР 20 радних дана, а рачуна се од дана увођења у посао,
-ПГД 20 радних дана, а рачуна се од дана добијања локацијских услова,
-ПЗИ 10 радних дана, а рачуна се од дана добијања грађевинске дозволе.
Документација из става 1 овог члана мора да буде израђена тако да се на
основу исте може добити грађевинска дозвола или решење о одобрењу за
извођење радова и изводити грађевински радови.
Под даном увођења извршиоца услуге у посао сматра се датум када се испуне
све доле наведене ставке:
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•
•
•
•
•

катастарско топографски план парцеле и геодетски снимак постојећег
објекта, коју је израдила овлашћена геодетска организација,
Геомеханички елаборат испитивања тла,
Пројекат постојећег стања објекта који се дограђује,
Наручилац и извршилац посла потпишу записник о увођењу у посао и
Понуђач достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и за
аванс.

Након извршене услуге, записником ће се констатовати примопредаја предмета
услуге. Уз коначан рачун се доставља и записник о примопредаји извршене
услуге.
Обавеза Извршиоца је да изврши услугу у уговореном квалитету и према
утврђеним стандардима наведеним у конкурсној документацији, дефинисаним
овим Уговором.
Уколико понуђач не изврши услугу у предвиђеном/уговореном року или на било
који други начин не изврши услугу, у погледу уговореног квалитета, биће
активирана банкарска гаранција.

Рекламација
Члан 5.
У случају рекламације обавезује се Извршилац да изврши услугу уговореног
квалитета у року од 24 часа од часа пријема рекламације или сазнања за њу.
Рекламација у погледу количине и квалитета може се уважити само приликом
пријема услуга или у року од 15 дана од дана примопредаје документације
односно предмета набавке, осим у случајевима скривене мане коју је
Наручилац дужан да рекламира, одмах по сазнању за исту.
Трошкови рекламације иду на терет Извршиоца.
Извршиоцу је познато да је квалитет услуга, битан елемент уговора, тако да
Наручилац задржава право раскида Уговора о трошку Извршиоца због
неиспуњења битних елемената Уговора.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 6.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Рок важења уговора је до окончања извршене услуге, односно не може бити
дужи од годину дана од дана потписивања уговора.
Свака страна уговорница може отказати уговор у току трајања, са отказним
роком од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о отказу Уговора, за
које време важе уговорне обавезе. Уговарачи немају право раскида уговора за
време извођења услуга, осим са разлога повреде одредби овог Уговора.
Члан 7.
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Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 2 (два) примерка, а Извршилац 2 (два) примерка.
Наручилац (Директор)
_________________ М.П
Маријана Попов

Извршилац услуга
М.П. ___________________
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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 – ИЗРАДУ
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ,
ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА бр
ЈНОП-43/2019, 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 ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
У вези са јавном набавком ЈНОП-43/2019 – ИЗРАДУ
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У АДИЦАМА, САЈЛОВУ,
ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА бр.
ЈНОП- 43/2019.
Ред.
број

Референтни
Наручилац

Навести назив главног
пројекта и објекат

Име и презиме
одговорног
пројектанта

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________________________________________,
израдио пројекат
___________________________________________________________________,
(навести назив пројекта)
за објекат _____________________________________ (навести назив објекта),
величине __________м2. Пројекат је израђен ____________________ 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- 43/2019 - ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У
АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА
КОПИТАРА 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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XII-а ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

Назив референтног
наручиоца
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
___________________________________ у
уговореном року и квалитету, израдио пројектну документацију стабилне
инсталације за аутоматску дојаву пожара, бр.пројекта:__________, од _________
године, која је већ успешно реализована, а која се заснива на IP технологији,
односно која садржи ________ (укупан број) независних централних јединица
постављених у ___________(укупан број) удаљених објекта наручиоца, повезаних
у један целовит систем кроз локалну рачунарску мрежу наручиоца (издаваоца
потврде), надзирана и управљана из удаљене централне локације преко
програмске подршке (софтвера) са могућношћу приказа графичких мапа и тзв. "
виртуелне централе".

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП- 43/2019- Израда пројектно техничке
документације за изградњу и надоградњу објеката у Адицама, Сајлову,
Ветернику – Милана Тепића и Јернеја Копитара 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:

08038384

Порески број:

101584396

Текући рачун:

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-43/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења које је 60 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
ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа
чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења:________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица меничног дужника
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XIV

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
ПИБ:
Телефон:

Изјављујем да сам обишао локације ПУ“ Радосно детињство“ у________________ за
које је потребно урадити пројектно техничку документацију.
Изјаву дајем ради подношења понуда за јавну набавку услуга ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДОГРАДЊУ ОБЈЕКATA У
АДИЦАМА, САЈЛОВУ, ВЕТЕРНИКУ-МИЛАНА ТЕПИЋА И ЈЕРНЕЈА
КОПИТАРА -ЈНОП-43/2019.

У __________________
Дана________________2019.

ПОНУЂАЧ

М.П. ________________________
(потпис овлашћеног понуђача)

НАРУЧИЛАЦ

_________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)
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