ЈАВНА УСТАНОВА
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку радова:
Реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 2/20

април 2020.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Дел.број 446/20 од
05.05.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Дел.број 447/20 од
05.05.2020.године,наручилац Комисија за Јавну набавку је припремила:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку радова, број 2/20

реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи
- поступак јавне набавке мале вредности -

Конкурсна документација садржи:
1. Општи подаци о набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Врста, спецификација, количина и опис радова
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Обрасци
7. Изјава о испуњености обавезних услова
8. Изјава о независној понуди

9. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 50 странa.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страна наручиоца: ЈУ “Туристичка организација Чачка“,
Градско шеталиште бб, 32000 Чачак, www.turizamcacak.org.rs
1.2 Подаци о врсти поступка јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности су
радови - реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи.
Редни број набавке у Плану јавних набавки ЈУ “Туристичка организација Чачка” за
2020.годину: 1.3.1
1.3 Контакт: правна служба, тел: 032/343721, директор установе Војин Јаковљевић, тел:
0646476940, toc@ptt.rs
1.4 Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Јавна установа
„Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Не отварати – ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи, поштом, или лично на адресу наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за
контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 13.05.2020. године до 10,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која
буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.5 Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Јавне
установе „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско шеталиште бб, 32 000 Чачак (зграда
Вавилон).
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 13.05.2020.године у 10,30
часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.6 Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о закључењу уговора, са образложењем, донеће се у року до 25
двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних
набавки у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Предмет набавке је реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45454000 – радови на реконструкцији

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Редн
и број

Опис радова

Једини
ца
мере

Количина

м2

2,147,00

I Претходни радови
1

Геодетско обележавање, према елементима из пројекта са
снимањем почетног-нултог стања и праћењем геометрије
током извођења радова.
Обрачун по м2 површине.
II Припремни радови

1

2

Обележавање градилишта-постављање табли обавештења и паушал
упозорења.
но
Обрачун паушално.
Уклањање шибља, ниског растиња, предмета и материјала са м2
утоваром и одвозом на депонију.
Обрачун по м2 рашчишћене површине.

1

2147

III Земљани радови
1

Ископ 80% машински и 20 % ручно, материјал III – IV кат. До
пројектоване коте, са утоваром и одвозом на депонију.
Обрачун по м3
На целој површини – д= 20 цм
Продубљење – на површини која се поплочава – д = 20 цм

м3
м3

395.4
196.08

IV Коловозна конструкција
1

Планирање и ваљање постељице, на површини која се
поплочава.
Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa. Носивост испитати на
сваких 50 м2.
Обрачун по м2 обрађене површине.

м2

980.4

2

Набавка, превоз и, на површини која се поплочава, израда
тампона од дробљеног каменог материјала гранулације 0-31.5
мм у слоју д=30 цм. Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa.
Носивост испитати на сваких 50 м2.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

м3

294.12

3

Набавка, превоз и, на површини која се поплочава, уградња
каменог материјала гранулације 4 – 8 мм у слоју д= 3-5 цм
(630* 0.04).

м3

25.2

Обрачун по м3 уграђеног материјала.
4

Набавка, превоз и уградња вибопресованих бетонских
елемената, намењенихза радијалну уградњу, димензија
11*17,11*11 и 11*11/9 д= 6 цм.
Плоче су двослојне где се по површини тонови преливају – У
БРАОН БОЈИ.
Постав се у мозаичном распореду. Обрачун по м2
постављених плоча.

м2

625

5

Набавка, превоз и уградња вибопресованих елемената, м2
димензија 32*16, 24*16 и 16*16 дебљине д=6 цм. Елементи су
квадратног облика, без дистанцера. Завршна обрада је
буњаста у тамно сивој боји.
Постављају се уз усецање уз помоћ дистанцера.
Обрачун по м2 постављених плоча.

5.00

6

Формирање површинског слоја од мича борове корена
припремљеној подлози, са постављањем агротекстила испод.
Обрачун по м2

м2

110.00

Набавка и уградња вибопресованих бетонских плоча
димензије 8х8х8 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји-имитације калдрме.
Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м2.

м1

670,00

2

Набавка и уградња вибопресованих бетонских плоча
димензија 8х6*45 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји.Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.

м1

12

3

Набавка и уградња вибопресованих бетонских плоча
димензија 8х6*25 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји. Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.

м1

18

V Монтажерски радови
.
1

VI Остали радови
1

Израда армирано бетонског темеља – постамената за клупе и
канделабере 50х50х30 цм са формирањем анкер плоче као
постамента за справе

м3

4.00

2

Испорука
и
монтажа
клупа
кружног
облика
са
подконструкцијом
израђеног
од
металнихпрофила,
заштићених и фарбаних у боји по избору пројектанта. Седални
део клупе потребно је израдити са облогом од профилисаних
елемената 80/40мм на бази полиолефинске смеше
(LDPE/HDPE/PP)..
Обрачун по м готове клупе.

м

4.00

3

Набавка и монтажа корпи за отпад у комбинацији метал LDPE
профили.

ком

6

4

Набавка, превоз разастирање и фино-ручно планирање
хумуса у слоју dsr=20 цм са, сејањем травеа-травнатом
смешом DLF и то 5кг по 100м2, ђубрење терена вештачким
ђубривом ENTEC profesional i yara nitra bor и то 3 кг по 100 м2,
ваљање терена ваљком до 300 кг.
Обрачун по м2.

м2

1160

5

Набавка и садња дендролошког материјала.

ком

1

6

Набвка, транспорт, насипање и планирање земље у оквиру м3
35
жардињере
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се
набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим
неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком опису који је
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Нема података о депонији од локалне самоуправе
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина
транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности
према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал
мора бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала
подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих
карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису,
техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену
документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу
овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову
врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта
укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало.
Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у
обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
ОПИС ПОЗИЦИЈА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА

ЈЕДИНИЦЕ
МЕРЕ

КОЛИЧИНЕ

м

185

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Геодетско обележавање трасе
кабловског рова и положаја стубова.
Обрачунато по дужном метру трасе свих
каблова са издавањем протокола о
извршеном обележавању. Ове радове
може да изводи овлашћена организација
са одговарајућом лиценцом.

Ископ рова димензија 0,4х0,8 м у
земљишту 3. и 4. категорије, машинским
путем за полагање напојног кабла.

м3

60

Ископ земље за темељне стопе стубова
јавног осветљења димензија 0,6х0,6х0,8
м . Обрачунато по ископаној јами.

ком

9

Испорука и уградња шљунка за израду
тампона дебљине 20 цм, који мора бити
збијен приручним средствима, тако да се
постигне степен збијености од
минимално 15 MPa. Шљунак (агрегат) је
гранулације 0-60 мм.
Испорука бетона марке МБ 30 и израда
бетонског темеља за стубове јавног
осветљења, димензија 0,6х0,6х0,8 м. При
изради темеља поставити улазноизлазне цеви ф 50 мм и пролазне јувидур
цеви. Такође у темељну стопу уградити
челичне анкере за сидрење стуба.
Обрачунато по урађеним бетонским
темељима комплет са материјалом.
Испорука и полагање у ров паска испод и
изнад кабла до 10 цм изнад горње ивице
кабла. Песак испод и око кабла треба
набијати до прописаног модула
стишњености (Ме = 3000-5000 N/cm2 )
Испорука, транспорт и затрпавање
кабловског рова земљом из ископа која
моРа бити збијена приручним
средствима тако да се постигне потребан
степен збијености.
Утовар и одвоз преостале земље
моторним возилом на депонију до 5 км
удаљеноси са истоваром и грубим
планирањем.

м3

0.5

ком

9

м3

18

м3

42

м3

18

м

220

м

40

МОНТАЖНИ РАДОВИ
Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16
mm2 у већ ископаном рову. Комплет са
сечењем кабла на месту сваког стуба и
увлачењем крајева у стубове. Позиција
обухвата и провлачење кабла кроз ПВЦ
цев на месту укрштања са
саобраћајницама и на бетонској конзоли.
Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5
mm2 од стуба спољне расвете до
светиљки постављених у пешачке стазе.
Комплет са сечењем кабла на месту
сваког стуба и увлачењем крајева у
светиљке. Позиција обухвата и
провлачење кабла кроз ПВЦ цев на
месту укрштања са саобраћајницама.

Обележавање напојног кабла
пластичном плочицом са два пластична
стезника, на плочици је исписана ознака
типа кабла и година постављања.
Поставља се на сваких 30 м дужних
кабла.
Испорука и полагање кабловских
пластичних ГАЛ штитника изнад
постељице од песка.
Испорука и полагање у ископаном
кабловском рову 20 цм изнад кабла, као
и кроз цев уграђену у темељ стуба,
челичне поцинковане трака 25х4 мм.
Испорука и полагање ПВЦ траке за
упозорење.
Испорука и монтажа термоскупљајуће
кабловске завршнице 1 кВ, за кабал
PP00-А 4x16 mm2.
Испорука и монтажа укрсног комада
трака-трака.
Полагање цевовода испод саобраћајнице
и тротоара на дубини 1 м од најниже коте
околног терена и минимално 1,5 м од
површине коловоза. Извођач се
обавезује даову операцију и припрему
градилишта изведе у складу са
прописаном методом са постављањем
цеви ф 50 за кабловску канализацију. У
јединичну цену је урачунат сав рад и
потребан потрошни материјал за
полагање цеви.
Испорука и уградња округлог стуба за
спољно осветљење сличан типу KRS-A4,5. Материјал израде: челична конусна
цев и челични профили. Висина стуба
4,5м до врха стуба. Стуб опремљен: поклопцем за отвор прикључне плоче са
антивандал бравом – виљком М10 за
уземљење у унутрашњости стуба –
носачем прикључне плоче – прикључном
плочом типа RP-4 мини комплет са
осигурачем 2xFRA 16/10A-каблом
1xPP00-Y 3x2,5mm2 од прикључне плоче
до светиљке дужине 1=5м. Уз стуб се
испоручују анкери, матица за монтажу
стуба, пластичне капе за заштиту анкера.
Стуб је заштићен поступком топлог
цинковања у складу са SRPS EN ISO
1461 . Након извршене монтаже извести
површинску заштиту заштитном
полиестерским електростатичким лаком
у боји по избору наручиоца.
Израда уземљења стуба, повезивањем
завртња за уземљење стуба са
уземљивачком траком.
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Израда везе напојних каблова на
прикључној плочи у стубу са сувим
отварањем кабла, шемирањем жила
кабла, гњечењем папучица и
повезивањем и означавањем натписним
плочицама свих веза. Обрачунато по
стубу укључујући испоруку кабловских
папучица.
Испорука и уградња осигурача FRA 10 A.
Испорука и монтажа на стуб (на висини
од 4,5 м) светиљке за амбијентално
спољашње осветљење, еквивалентне
типу „ZELA“, заобљено купастог облика,
комплетно опремљене за коришћење
LED светлосног извора. Кућиште
светиљке, израђено од алуминијумске
легуре ливене под притиском и обојеног
електростатичким поступком бојом у
праху у боји RAL AKZO GREY 900, или на
захтев по избору наручиоца. Поклопац
светиљке израђен од пластамида који је
отпоран на UV зраке, атмосферске
утицаје и температурне дилатације.
Протектор светиљке, израђен од
поликарбоната, отпорног на UV зраке,
атмосферске утицаје и температурне
дилaтације. Конектори, ручно раздвојиви,
без употребе алата. Оптички блок чине
LED модули са укупно 16
високоефикасних диода. LED чипови су
додатно снабдевени сочивима са
одговарајућом светлосном расподелом.
LED чипови имају температуру боје
светлости 3900-4100К (NW-неутрално
бела). Укупна снага светиљке не већа од
45W. Улазни светлосни флукс светиљке
не сме бити мањи од 4.600 лумена (на
Tj=25stepeniC ). Трајност LED извора је
>= 100.000 сати, с тим да светлосни
флукс не опадне на маље од 80% од
иницијалног (L80). Предспојни уређај,
монтиран на одговарајући носач, налази
се у кућишту и омогућава коришћење
LED светлосног извора пројектоване
снаге. Предспојни уређај треба да има
могућности креирања аутономног
сценарија димовања у више корака,
могућност контроле нивоа осветљености
(или снаге) путем протокола DALI ili 110V као и могућност регулације
светлосног флукса и снаге извора путем
командног кабла.
ЗАВРШНИ РАДОВИ
Испитивање и издавање атеста:
- испитивање отпора уземљења на

ком

11

ком
ком

11
11

сваком стубу
- испитивање опора петље квара
- испитивање отпора изолације
- испитивање непрекидности заштитног
проводника
- фотометријска испитивања
Атест доставити у два оргинална
паушал
примерка. Испитивања може да врши
само радна организација која има
одговарајућу лиценцу.
Чишћење градилишта, одвоз вишка
паушал
земље и шута на депонију на територију
Града коју одреди Инвеститор.
Мерење и издавање атеста о збијености паушал
тла на траси кабла. Обрачун по мерењу.
Геодетско снимање и картирање трасе
м
кабла и стубова са свим аналтичко
геодетским елементима у државном
кординантном систему. Обрачун по
дужном метру трасе каблова.
Израда пројекта изведеног објекта.
ком

1

1

1
220

1

Овом спецификацијом предвиђа се испорука све опреме и материјала наведених
у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну
израду, уграђивање, испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно
првобитно стање свих места оштећених на већ изведеним радовима.
У цену се урачунава цена наведеног материјала у позицијама и сав ситан
неспецифициран материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порези и
доприноси на материјал и рад. Цена укључује и израду све евентуално потребне
радионичке документације, испитивање, и пуштање у исправан рад свих
елемената инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста
и сертификата, а према следећој структури јединичне цене:
a. Јединична цена "испоруке" обухвата цену опреме и/или материјала франко
фабрика произвођача или место куповине, а додатно садржи:
- Транспорт и осигурање градилишта,
- Специјалну опрему и алат за погон и одржавање производње
опреме, уколико такве има, са упутствима за употребу,
- Паковање и заштита опреме и/или материјала,
- Документација опреме и/или материјала (атести, цртежи, спискови резервних
и брзохабајућих делова, списак алата за одржавање, потребни описи, радионичка
документација уколико је опрема нестандардна, разна упутства за монтажу,
руковање и одржавање, итд.).
б. Јединична цена "монтаже" обухвата све остало што није садржано у цени
"испорука", односно сав рад механизације и радне снаге, укључујући све
припремно-завршне радове и остало.
НАПОМЕНА: обавезан обилазак градилишта са одговорним лицем наручиоца, као и
преузимање техничке документације, пре подношења понуде.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и чл.76 Закона:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове 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 важе ћу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл.75 ст.1 тач.5 Закона)
За обављање делатности која је предмет јавне набаке није предвиђена посебна
дозвола надлежног органа.
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.
4.1.1. Додатни услови:
1. Финансијски капацитет
Да понуђач у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих 6
( шест) месеци који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
2. Пословни капацитет
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, потребно је
1) Да је понуђач остварио приход од извођења радова, који су исти или слични
предметним радовима, у последње 3 (три) године од априла 2017. до априла 2020.године, од
најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ:
-Референтна листа (списак изведених радова истог или сличног типа у задње 3 (три)
године са описом посла и годином у којој су изведени радови – Образац број 16).
- Потписане и оверене потврде од стране крајњих корисника да је понуђач извео радове
у траженом износу у периоду 01.04.2017. до 01.04.2020.године- Образац број 17.
2. Технички капацитет
Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то опремом за земљане
радове (багери,камиони, остала опрема за земљане радове).
Доказ:
- књиговодствена пописна листа издата и оверена од стране овлашћеног лица понуђача
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у
складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл.75 Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
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. 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. потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег
регистра.

2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити
И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе 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
понуде у складу са чл.75 ст.2 Закона.
4.3. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је
тражени доказ јавно доступан.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Понуда треба да буде поднета на начин који обезбеђује да се може на недвосмислен
начин утврдити да се први пут отвара.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Јавна установа „Туристичка организација Чачка“, ул. Градско
шеталиште бб, 32 000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –
ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи“ поштом,
или лично на адресу наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу,
број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да
је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном
документацијом;

4) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце).
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или
“Повлачење понуде за јавну набавку – ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи – НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује 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.
5.6. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
5.7. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3.) понуђачу који ће издати рачун;
4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.8. Захтеви у погледу рока и услова плаћања:
Рок за извршење посла је 60 дана од дана закључења уговора.
Начин плаћања за извршене радове извођача је у износу 20% од износа и то у
виду аванса по предрачуну, а остатак износа по завршетку радова и испостављању
рачуна. Средство обезбеђења је бланко соло меница са меничним овлашћењем, са

клаузулом да се иста може попунити безусловно и неопозиво, без трошкова и
протеста, ван судски.
5.9. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30
(тридесет) дана од дана отварања понуде.
5.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди, односно вредност добара по јединици мере, се исказује у динарима,
без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Цену из претходног става са ПДВ-ом исказати у Обрасцу структуре цене.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену
дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.11. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
5.12. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на
адресу наручиоца – Јавна установа „Туристичка организација Чачка“, ул.Градско шеталиште
бб, 32 000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – ЈНМВ 2/20 –
реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи , тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писано дати одговор на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Тамо где постоји несагласност између износа написаних цифрама и речима, важиће
износ написан речима.
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.
5.14. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;
5) исказао пословни губитак у пословању.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
5.15. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ЈНМВ 2/20 реконструкција и
уређење Парк комплекса у Овчар бањи , донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“ тако што ће се упоређивати понуђене цене, дате у Обрасцу понуде,
рангирањем прихватљивих понуда, а према следећим комерцијалним условима:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, предност ће
имати понуда код које је понуђен дужи рок плаћања. У случају када постоје две или више
понуда са истом најнижом ценом и истим роком плаћања, предност ће имати понуда која је
раније приспела код наручиоца у односу на остале понуде.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
5.16. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне сампоуправе 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.
5.17 Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним
упутством о садржини поднетог захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, или препопрученом
пошиљком на адресу ЈУ “Туристичка организација Чачка“, Ул. Градско шеталиште бб, 32000
Чачак, или путем електронске поште на e-mail: toc@ptt.rs
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
5.18. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

___________________
Место и датум

ПОНУЂАЧ
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду
за јавну набавку бр. ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар
бањи саставио и потписао

____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

_____________________________
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача,
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је
неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку бр. ЈНМВ 2/20 –

реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи .
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста добара
које нуди

Учешће члана
групе у понуди
(%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

Овлашћени члан

________________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:
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:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.

(Модел уговор понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора)
УГОВОР
О набавци радова у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/20
РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПАРК КОМПЛЕКСА У ОВЧАР БАЊИ
између:
1. ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“, ул. Градско шеталиште бб,
МБ 17213938 ПИБ 101108557, коју заступа Војин Јаковљевић, директор, у даљем тексту:
Наручилац/ и
2. ___________________________________________________________________________/у
даљем тексту: Извођач/
на следећи начин:
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац сходно одредби чл.39 Закона о јавним набавкама („
Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале
вредности број 2/20;
- да је добављач, дана _________________ доставио понуду бр.___________, која се
налази у прилогу уговора и саставни је део истог;
-да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације;
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је предмет овог уговора реконструкција и
уређење
Парк
комплекса
у
Овчар
Бањи
сагласно
понуди
извођача
бр.______________________________.
Технички опис предмета овог уговора обухвата следеће радове:
Редн
и број

Опис радова

Једини
ца
мере

Количина

м2

2,147,00

паушал
но

1

м2

2147

I Претходни радови
1

Геодетско обележавање , према елементима из пројекта са
снимањем почетног-нултог стања и праћењем геометрије
током извођења радова.
Обрачун по м2 површине.
II Припремни радови

1

2

Обележавање градилишта-постављање табли обавештења и
упозорења.
Обрачун паушално.
Уклањање шибља, ниског растиња, предмета и материјала са
утоваром и одвозом на депонију.
Обрачун по м2 рашчишћене површине.

III Земљани радови
1

Ископ 80% машински и 20 % ручно, материјал III – IV кат. До
пројектоване коте, са утоваром и одвозом на депонију.
Обрачун по м3
На целој површини – д= 20 цм
Продубљење – на површини која се поплочава – д = 20 цм

м3
м3

395.4
196.08

IV Коловозна конструкција
1

Планирање и ваљање постељице, на површини која се
поплочава.
Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa. Носивост испитати на
сваких 50 м2.
Обрачун по м2 обрађене површине.

м2

980.4

2

Набавка, превоз и, на површини која се поплочава, израда
тампона од дробљеног каменог материјала гранулације 0-31.5
мм у слоју д=30 цм. Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa.
Носивост испитати на сваких 50 м2.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

м3

294.12

3

Набавка, превоз и, на површини која се поплочава, уградња
каменог материјала гранулације 4 – 8 мм у слоју д= 3-5 цм
(630* 0.04).
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

м3

25.2

4

Набавка, превоз и уградња вибопресованих бетонских
елемената, намењенихза радијалну уградњу, димензија
11*17,11*11 и 11*11/9 д= 6 цм.
Плоче су двослојне где се по површини тонови преливају – У
БРАОН БОЈИ.
Постав се у мозаичном распореду.. Обрачун по м2
постављених плоча.

м2

625

5

Набавка, превоз и уградња вибопресованих елемената, м2
димензија 32*16, 24*16 и 16*16 дебљине д=6 цм. Елементи су
квадратног облика, без дистанцера. Завршна обрада је
буњаста у тамно сивој боји.
Постављају се уз усецање уз помоћ дистанцера.
Обрачун по м2 постављених плоча.

5.00

6

Формирање површинског слоја од мича борове корена
припремљеној подлози, са постављањем агротекстила испод.
Обрачун по м2

м2

110.00

м1

670,00

м1

12

V Монтажерски радови
.
1

2

Набавка и уградња вибопресованих бетонских плоча
димензије 8х8х8 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји-имитације калдрме.
Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м2.
Набавка

и

уградња

вибопресованих

бетонских

плоча

димензија 8х6*45 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји.Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.
3

Набавка и уградња вибопресованих бетонских плоча
димензија 8х6*25 цм обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји. Плоче се постављају на слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.

м1

18

VI Остали радови
1

Израда армирано бетонског темеља – постамената за клупе и
канделабере 50х50х30 цм са формирањем анкер плоче као
постамента за справе

м3

4.00

2

Испорука
и
монтажа
клупа
кружног
облика
са
подконструкцијом
израђеног
од
металнихпрофила,
заштићених и фарбаних у боји по избору пројектанта. Седални
део клупе потребно је израдити са облогом од профилисаних
елемената 80/40мм на бази полиолефинске смеше
(LDPE/HDPE/PP).
Обрачун по м готове клупе.

м

4.00

3

Набавка и монтажа корпи за отпад у комбинацији метал LDPE
профили.

ком

6

4

Набавка, превоз разастирање и фино-ручно планирање
хумуса у слоју dsr=20 цм са, сејањем травеа-травнатом
смешом DLF и то 5кг по 100м2, ђубрење терена вештачким
ђубривом ENTEC profesional i yara nitra bor и то 3 кг по 100 м2,
ваљање терена ваљком до 300 кг.
Обрачун по м2.

м2

1160

5

Набавка и садња дендролошког материјала.

ком

1

6

Набавка, транспорт, насипање и планирање земље у оквиру
жардињере

м3

35

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се
набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим
неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком опису који је
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Нема података о депонији од локалне самоуправе
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина
транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом
обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности
према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал
мора бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала
подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих
карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису,
техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену

документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу
овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову
врстуобјекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта
укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало.
Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

ОПИС ПОЗИЦИЈА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА

ЈЕДИНИЦЕ
МЕРЕ

КОЛИЧИНЕ

м

185

м3

60

Ископ земље за темељне стопе стубова
јавног осветљења димензија 0,6х0,6х0,8
м . Обрачунато по ископаној јами.

ком

9

Испорука и уградња шљунка за израду
тампона дебљине 20 цм, који мора бити
збијен приручним средствима, тако да се
постигне степен збијености од
минимално 15 MPa. Шљунак (агрегат) је
гранулације 0-60 мм.
Испорука бетона марке МБ 30 и израда
бетонског темеља за стубове јавног
осветљења, димензија 0,6х0,6х0,8 м. При
изради темеља поставити улазноизлазне цеви ф 50 мм и пролазне јувидур
цеви. Такође у темељну стопу уградити
челичне анкере за сидрење стуба.
Обрачунато по урађеним бетонским
темељима комплет са материјалом.
Испорука и полагање у ров паска испод и
изнад кабла до 10 цм изнад горње ивице
кабла. Песак испод и око кабла треба
набијати до прописаног модула
стишњености (Ме = 3000-5000 N/cm2 )
Испорука, транспорт и затрпавање
кабловског рова земљом из ископа која
моРа бити збијена приручним
средствима тако да се постигне потребан
степен збијености.

м3

0.5

ком

9

м3

18

м3

42

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Геодетско обележавање трасе
кабловског рова и положаја стубова.
Обрачунато по дужном метру трасе свих
каблова са издавањем протокола о
извршеном обележавању. Ове радове
може да изводи овлашћена организација
са одговарајућом лиценцом.
Ископ рова димензија 0,4х0,8 м у
земљишту 3. и 4. категорије, машинским
путем за полагање напојног кабла.

Утовар и одвоз преостале земље
моторним возилом на депонију до 5 км
удаљеноси са истоваром и грубим
планирањем.
МОНТАЖНИ РАДОВИ
Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16
mm2 у већ ископаном рову. Комплет са
сечењем кабла на месту сваког стуба и
увлачењем крајева у стубове. Позиција
обухвата и провлачење кабла кроз ПВЦ
цев на месту укрштања са
саобраћајницама и на бетонској конзоли.
Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5
mm2 од стуба спољне расвете до
светиљки постављених у пешачке стазе.
Комплет са сечењем кабла на месту
сваког стуба и увлачењем крајева у
светиљке. Позиција обухвата и
провлачење кабла кроз ПВЦ цев на
месту укрштања са саобраћајницама.
Обележавање напојног кабла
пластичном плочицом са два пластична
стезника, на плочици је исписана ознака
типа кабла и година постављања.
Поставља се на сваких 30 м дужних
кабла.
Испорука и полагање кабловских
пластичних ГАЛ штитника изнад
постељице од песка.
Испорука и полагање у ископаном
кабловском рову 20 цм изнад кабла, као
и кроз цев уграђену у темељ стуба,
челичне поцинковане трака 25х4 мм.
Испорука и полагање ПВЦ траке за
упозорење.
Испорука и монтажа термоскупљајуће
кабловске завршнице 1 кВ, за кабал
PP00-А 4x16 mm2.
Испорука и монтажа укрсног комада
трака-трака.
Полагање цевовода испод саобраћајнице
и тротоара на дубини 1 м од најниже коте
околног терена и минимално 1,5 м од
површине коловоза. Извођач се
обавезује даову операцију и припрему
градилишта изведе у складу са
прописаном методом са постављањем
цеви ф 50 за кабловску канализацију. У
јединичну цену је урачунат сав рад и
потребан потрошни материјал за
полагање цеви.
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м
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м
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м
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220

м
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Испорука и уградња округлог стуба за
спољно осветљење сличан типу KRS-A4,5. Материјал израде: челична конусна
цев и челични профили. Висина стуба
4,5м до врха стуба. Стуб опремљен: поклопцем за отвор прикључне плоче са
антивандал бравом – виљком М10 за
уземљење у унутрашњости стуба –
носачем прикључне плоче – прикључном
плочом типа RP-4 мини комплет са
осигурачем 2xFRA 16/10A-каблом
1xPP00-Y 3x2,5mm2 од прикључне плоче
до светиљке дужине 1=5м. Уз стуб се
испоручују анкери, матица за монтажу
стуба, пластичне капе за заштиту анкера.
Стуб је заштићен поступком топлог
цинковања у складу са SRPS EN ISO
1461 . Након извршене монтаже извести
површинску заштиту заштитном
полиестерским електростатичким лаком
у боји по избору наручиоца.
Израда уземљења стуба, повезивањем
завртња за уземљење стуба са
уземљивачком траком.
Израда везе напојних каблова на
прикључној плочи у стубу са сувим
отварањем кабла, шемирањем жила
кабла, гњечењем папучица и
повезивањем и означавањем натписним
плочицама свих веза. Обрачунато по
стубу укључујући испоруку кабловских
папучица.
Испорука и уградња осигурача FRA 10 A.
Испорука и монтажа на стуб (на висини
од 4,5 м) светиљке за амбијентално
спољашње осветљење, еквивалентне
типу „ZELA“, заобљено купастог облика,
комплетно опремљене за коришћење
LED светлосног извора. Кућиште
светиљке, израђено од алуминијумске
легуре ливене под притиском и обојеног
електростатичким поступком бојом у
праху у боји RAL AKZO GREY 900, или на
захтев по избору наручиоца. Поклопац
светиљке израђен од пластамида који је
отпоран на UV зраке, атмосферске
утицаје и температурне дилатације.
Протектор светиљке, израђен од
поликарбоната, отпорног на UV зраке,
атмосферске утицаје и температурне
дилaтације. Конектори, ручно раздвојиви,
без употребе алата. Оптички блок чине
LED модули са укупно 16
високоефикасних диода. LED чипови су
додатно снабдевени сочивима са
одговарајућом светлосном расподелом.
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LED чипови имају температуру боје
светлости 3900-4100К (NW-неутрално
бела). Укупна снага светиљке не већа од
45W. Улазни светлосни флукс светиљке
не сме бити мањи од 4.600 лумена (на
Tj=25stepeniC ). Трајност LED извора је
>= 100.000 сати, с тим да светлосни
флукс не опадне на маље од 80% од
иницијалног (L80). Предспојни уређај,
монтиран на одговарајући носач, налази
се у кућишту и омогућава коришћење
LED светлосног извора пројектоване
снаге. Предспојни уређај треба да има
могућности креирања аутономног
сценарија димовања у више корака,
могућност контроле нивоа осветљености
(или снаге) путем протокола DALI ili 110V као и могућност регулације
светлосног флукса и снаге извора путем
командног кабла.
ЗАВРШНИ РАДОВИ
Испитивање и издавање атеста:
- испитивање отпора уземљења на
сваком стубу
- испитивање опора петље квара
- испитивање отпора изолације
- испитивање непрекидности заштитног
проводника
- фотометријска испитивања
Атест доставити у два оргинална
паушал
примерка. Испитивања може да врши
само радна организација која има
одговарајућу лиценцу.
Чишћење градилишта, одвоз вишка
паушал
земље и шута на депонију на територију
Града коју одреди Инвеститор.
Мерење и издавање атеста о збијености паушал
тла на траси кабла. Обрачун по мерењу.
Геодетско снимање и картирање трасе
м
кабла и стубова са свим аналтичко
геодетским елементима у државном
кординантном систему. Обрачун по
дужном метру трасе каблова.
Израда пројекта изведеног објекта.
ком

1

1

1
220
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Овом спецификацијом предвиђа се испорука све опреме и материјала наведених
у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну
израду, уграђивање, испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно
првобитно стање свих места оштећених на већ изведеним радовима.
У цену се урачунава цена наведеног материјала у позицијама и сав ситан
неспецифициран материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порези и
доприноси на материјал и рад. Цена укључује и израду све евентуално потребне
радионичке документације, испитивање, и пуштање у исправан рад свих
елемената инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста
и сертификата, а према следећој структури јединичне цене:
a. Јединична цена "испоруке" обухвата цену опреме и/или материјала франко
фабрика произвођача или место куповине, а додатно садржи:
- Транспорт и осигурање градилишта,
- Специјалну опрему и алат за погон и одржавање производње
опреме, уколико такве има, са упутствима за употребу,
- Паковање и заштита опреме и/или материјала,
- Документација опреме и/или материјала (атести, цртежи, спискови резервних
и брзохабајућих делова, списак алата за одржавање, потребни описи, радионичка
документација уколико је опрема нестандардна, разна упутства за монтажу,
руковање и одржавање, итд.).
б. Јединична цена "монтаже" обухвата све остало што није садржано у цени
"испорука", односно сав рад механизације и радне снаге, укључујући све
припремно-завршне радове и остало.
Члан 3.
Укупна цена реконструкције и уређења Парк комплекса у Овчар Бањи која је предмет
овог
уговора
је________________________________безПДВ-а,
словима:
(____________________________________), а _______________________________ са ПДВом словима (___________________________________).
Цена радова је утврђена датом понудом и иста се не може мењати у току важења
уговора.
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати цену у износу 20% аванса по закључењу
уговора и предрачуну, а остатак цене после завршетка радова из чл. 2 уговора, а након
испостављања рачуна.
Средство обезбеђења је бланко соло меница са меничним овлашћењем, са клаузулом
да се иста може попунити безусловно и неопозиво, без трошкова и протеста, ван судски.
Члан 4.
Рок завршетка радова из чл.2 уговора је 60 дана од дана закључења уговора при
чему наручилац и извођач уговарају уговорну казну у виду плаћања износа од 100.000,00
динара за сваки дан задоцњења у извршењу обавеза извођача. Гарантни рок за спроведене
радове износи 2 (две) године од дана завршетка радова, при нормалним условима
коришћења.
Члан 5.
На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет
уговора, као и Посебне узансе о грађењу.

Члан 6.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени заступници обе уговорне стране,
а ако га овлашћени заступници не потпишу на исти дан, Уговор се сматра закљученим на
дан другог потписа по временском редоследу.
Члан 7.
Свака уговорна страна задржава право на раскид уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора у
писаној форми.
Уговор се сматра раскинутим након протека рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду уговора.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорне односе који настану у току реализовања
овог уговора решити договором, у духу добрих пословних односа, а за случај да се спорни
однос не може решити мирним путем уговара се стварно надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/
примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА,
директор Војин Јаковљевић

Образац 9
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште:__________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Е-маил адреса ___________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку мале вредности број бр. ЈНМВ
2/20 – реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи
достављамо

ПОНУДУ бр._________ од ________2020. године
Да квалитетно испоручимо тражена добра, у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
1.)*

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде
2. Рок за одложено плаћање: _______________(максимално
испостављања рачуна након завршетка радова.

45

дана)

од

дана

3. Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).

4. Рок завршетка радова износи ___________ дана од дана закључења уговора
(максимално 60 дана ).

Образац 10

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.
Образац садржи следеће колоне
1. Јединична цена без ПДВ-а
2. Јединична цена са ПДВ-ом
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача
који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац
структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група
понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају
„Образац структуре цене“.
На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈНМВ 2/20 –
реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар бањи достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Ред
ни
број

Опис радова

Јединица
мере

Количина

Једини
чна
цена
без
ПДВ-а

Једини
чна
цена
са
ПДВом

Свега
I:

Свега
I:

Свега
II:

Свега
II:

I Претходни радови

1

Геодетско
обележавање,
према м2
елементима из пројекта са снимањем
почетног-нултог стања и праћењем
геометрије током извођења радова.
Обрачун по м2 површине.

2,147,00

II Припремни радови

1

2

Обележавање
градилишта- паушалн
постављање табли обавештења и о
упозорења.
Обрачун паушално.
Уклањање шибља, ниског растиња, м2
предмета и материјала са утоваром и
одвозом на депонију.
Обрачун по м2 рашчишћене површине.

1

2147

III Земљани радови

1

Ископ 80% машински и 20 % ручно,
материјал III – IV кат. До пројектоване
коте, са утоваром и одвозом на
депонију.
Обрачун по м3
На целој површини – д= 20 цм
м3
Продубљење – на површини која се м3
поплочава – д = 20 цм

395.4
196.08
Свега
III:

IV Коловозна конструкција

1

Планирање и ваљање постељице, на м2
површини која се поплочава.
Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa.
Носивост испитати на сваких 50 м2.
Обрачун по м2 обрађене површине.

980.4

2

Набавка, превоз и, на површини која м3
се поплочава, израда тампона од
дробљеног
каменог
материјала
гранулације 0-31.5 мм у слоју д=30 цм.
Захтевана носивост је Ms > 60 Mpa.
Носивост испитати на сваких 50 м2.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

294.12

3

Набавка, превоз и, на површини која се м3
поплочава,
уградња
каменог
материјала гранулације 4 – 8 мм у
слоју д= 3-5 цм (630* 0.04).
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

25.2

4

Набавка,
превоз
и
уградња м2
вибопресованих бетонских елемената,
намењенихза
радијалну
уградњу,
димензија 11*17,11*11 и 11*11/9 д= 6
цм.
Плоче су двослојне где се по површини
тонови преливају – У БРАОН БОЈИ.
Постављају се у мозаичном распореду.
Обрачун по м2 постављених плоча.

625

5

Набавка,
превоз
и
уградња м2
вибопресованих елемената, димензија
32*16, 24*16 и 16*16 дебљине д=6 цм.
Елементи су квадратног облика, без
дистанцера.
Завршна
обрада
је
буњаста у тамно сивој боји.
Постављају се уз усецање уз помоћ
дистанцера.
Обрачун по м2 постављених плоча.

5.00

Свега
III:

6

Формирање површинског слоја од м2
мича борове корена припремљеној
подлози,
са
постављањем
агротекстила испод.
Обрачун по м2

110.00

Свега
IV:

Свега
IV:

Свега
V:

Свега
V:

V Монтажерски радови

.
1

Набавка и уградња вибопресованих м1
бетонских плоча димензије 8х8х8 цм
обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји-имитације калдрме.
Плоче се постављају на слоју бетона
МБ 20.
Обрачун по м2.

670,00

2

Набавка и уградња вибопресованих м1
бетонских плоча димензија 8х6*45 цм
обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји.Плоче се постављају на
слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.

12

3

Набавка и уградња вибопресованих м1
бетонских плоча димензија 8х6*25 цм
обрађених техником буњања, у тамно
сивој боји. Плоче се постављају на
слоју бетона МБ 20.
Обрачун по м.

18

VI Остали радови

1

Израда армирано бетонског темеља –
постамената за клупе и канделабере
50х50х30 цм са формирањем анкер
плоче као постамента за справе

2

Испорука и монтажа клупа кружног м
облика са подконструкцијом израђеног
од металнихпрофила, заштићених и
фарбаних у боји по избору пројектанта.
Седални део клупе потребно је
израдити са облогом од профилисаних
елемената
80/40мм
на
бази
полиолефинске
смеше
(LDPE/HDPE/PP).
Обрачун по м готове клупе.

4.00

3

Набавка и монтажа корпи за отпад у
комбинацији метал LDPE профили.

6

м3

ком

4.00

4

Набавка, превоз разастирање и фино- м2
ручно планирање хумуса у слоју dsr=20
цм са, сејањем травеа-травнатом
смешом DLF и то 5кг по 100м2,
ђубрење терена вештачким ђубривом
ENTEC profesional i yara nitra bor и то 3
кг по 100 м2, ваљање терена ваљком
до 300 кг.
Обрачун по м2.

1160

5

Набавка и
материјала.

1

6

Набвка,
транспорт,
планирање
земље
жардињере

садња

дендролошког

ком

насипање
и м3
у
оквиру

35

Свега
VI:

ОПИС ПОЗИЦИЈА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА

ЈЕДИНИЦЕ
МЕРЕ

КОЛИ Једин Јединична
ЧИНЕ ична цена са ПДВцена
ом
без
ПДВ-а

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Геодетско обележавање трасе
кабловског рова и положаја стубова.
Обрачунато по дужном метру трасе свих
каблова са издавањем протокола о
извршеном обележавању. Ове радове
може да изводи овлашћена организација
са одговарајућом лиценцом.
Ископ рова димензија 0,4х0,8 м у
земљишту 3. и 4. категорије, машинским
путем за полагање напојног кабла.

Свега
VI:

м

185

м3

60

Ископ земље за темељне стопе стубова
јавног осветљења димензија 0,6х0,6х0,8
м . Обрачунато по ископаној јами.

ком

9

Испорука и уградња шљунка за израду
тампона дебљине 20 цм, који мора бити
збијен приручним средствима, тако да се
постигне степен збијености од
минимално 15 MPa. Шљунак (агрегат) је
гранулације 0-60 мм.
Испорука бетона марке МБ 30 и израда
бетонског темеља за стубове јавног
осветљења, димензија 0,6х0,6х0,8 м. При
изради темеља поставити улазноизлазне цеви ф 50 мм и пролазне јувидур
цеви. Такође у темељну стопу уградити

м3

0.5

ком

9

челичне анкере за сидрење стуба.
Обрачунато по урађеним бетонским
темељима комплет са материјалом.

Испорука и полагање у ров паска испод и
изнад кабла до 10 цм изнад горње ивице
кабла. Песак испод и око кабла треба
набијати до прописаног модула
стишњености (Ме = 3000-5000 N/cm2 )
Испорука, транспорт и затрпавање
кабловског рова земљом из ископа која
моРа бити збијена приручним
средствима тако да се постигне потребан
степен збијености.
Утовар и одвоз преостале земље
моторним возилом на депонију до 5 км
удаљеноси са истоваром и грубим
планирањем.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
МОНТАЖНИ РАДОВИ
Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16
mm2 у већ ископаном рову. Комплет са
сечењем кабла на месту сваког стуба и
увлачењем крајева у стубове. Позиција
обухвата и провлачење кабла кроз ПВЦ
цев на месту укрштања са
саобраћајницама и на бетонској конзоли.
Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5
mm2 од стуба спољне расвете до
светиљки постављених у пешачке стазе.
Комплет са сечењем кабла на месту
сваког стуба и увлачењем крајева у
светиљке. Позиција обухвата и
провлачење кабла кроз ПВЦ цев на
месту укрштања са саобраћајницама.
Обележавање напојног кабла
пластичном плочицом са два пластична
стезника, на плочици је исписана ознака
типа кабла и година постављања.
Поставља се на сваких 30 м дужних
кабла.
Испорука и полагање кабловских
пластичних ГАЛ штитника изнад
постељице од песка.
Испорука и полагање у ископаном
кабловском рову 20 цм изнад кабла, као
и кроз цев уграђену у темељ стуба,
челичне поцинковане трака 25х4 мм.
Испорука и полагање ПВЦ траке за
упозорење.
Испорука и монтажа термоскупљајуће
кабловске завршнице 1 кВ, за кабал

м3

18

м3

42

м3

18

м

220

м

40

ком

8

м

185

кг

220

м

185

ком

18

PP00-А 4x16 mm2.
Испорука и монтажа укрсног комада
трака-трака.
Полагање цевовода испод саобраћајнице
и тротоара на дубини 1 м од најниже коте
околног терена и минимално 1,5 м од
површине коловоза. Извођач се
обавезује даову операцију и припрему
градилишта изведе у складу са
прописаном методом са постављањем
цеви ф 50 за кабловску канализацију. У
јединичну цену је урачунат сав рад и
потребан потрошни материјал за
полагање цеви.
Испорука и уградња округлог стуба за
спољно осветљење сличан типу KRS-A4,5. Материјал израде: челична конусна
цев и челични профили. Висина стуба
4,5м до врха стуба. Стуб опремљен: поклопцем за отвор прикључне плоче са
антивандал бравом – виљком М10 за
уземљење у унутрашњости стуба –
носачем прикључне плоче – прикључном
плочом типа RP-4 мини комплет са
осигурачем 2xFRA 16/10A-каблом
1xPP00-Y 3x2,5mm2 од прикључне плоче
до светиљке дужине 1=5м. Уз стуб се
испоручују анкери, матица за монтажу
стуба, пластичне капе за заштиту анкера.
Стуб је заштићен поступком топлог
цинковања у складу са SRPS EN ISO
1461 . Након извршене монтаже извести
површинску заштиту заштитном
полиестерским електростатичким лаком
у боји по избору наручиоца.
Израда уземљења стуба, повезивањем
завртња за уземљење стуба са
уземљивачком траком.
Израда везе напојних каблова на
прикључној плочи у стубу са сувим
отварањем кабла, шемирањем жила
кабла, гњечењем папучица и
повезивањем и означавањем натписним
плочицама свих веза. Обрачунато по
стубу укључујући испоруку кабловских
папучица.
Испорука и уградња осигурача FRA 10 A.

ком

10

м.

220

ком

11

ком

11

ком

11

ком

11

Испорука и монтажа на стуб (на висини
од 4,5 м) светиљке за амбијентално
спољашње осветљење, еквивалентне
типу „ZELA“, заобљено купастог облика,
комплетно опремљене за коришћење
LED светлосног извора. Кућиште
светиљке, израђено од алуминијумске
легуре ливене под притиском и обојеног
електростатичким поступком бојом у
праху у боји RAL AKZO GREY 900, или на
захтев по избору наручиоца. Поклопац
светиљке израђен од пластамида који је
отпоран на UV зраке, атмосферске
утицаје и температурне дилатације.
Протектор светиљке, израђен од
поликарбоната, отпорног на UV зраке,
атмосферске утицаје и температурне
дилaтације. Конектори, ручно раздвојиви,
без употребе алата. Оптички блок чине
LED модули са укупно 16
високоефикасних диода. LED чипови су
додатно снабдевени сочивима са
одговарајућом светлосном расподелом.
LED чипови имају температуру боје
светлости 3900-4100К (NW-неутрално
бела). Укупна снага светиљке не већа од
45W. Улазни светлосни флукс светиљке
не сме бити мањи од 4.600 лумена (на
Tj=25stepeniC ). Трајност LED извора је
>= 100.000 сати, с тим да светлосни
флукс не опадне на маље од 80% од
иницијалног (L80). Предспојни уређај,
монтиран на одговарајући носач, налази
се у кућишту и омогућава коришћење
LED светлосног извора пројектоване
снаге. Предспојни уређај треба да има
могућности креирања аутономног
сценарија димовања у више корака,
могућност контроле нивоа осветљености
(или снаге) путем протокола DALI ili 110V као и могућност регулације
светлосног флукса и снаге извора путем
командног кабла.
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ

ЗАВРШНИ РАДОВИ
Испитивање и издавање атеста:
- испитивање отпора уземљења на
сваком стубу
- испитивање опора петље квара
- испитивање отпора изолације
- испитивање непрекидности заштитног
проводника
- фотометријска испитивања

ком

11

Атест доставити у два оргинална
паушал
примерка. Испитивања може да врши
само радна организација која има
одговарајућу лиценцу.
Чишћење градилишта, одвоз вишка
паушал
земље и шута на депонију на територију
Града коју одреди Инвеститор.
Мерење и издавање атеста о збијености паушал
тла на траси кабла. Обрачун по мерењу.
Геодетско снимање и картирање трасе
м
кабла и стубова са свим аналтичко
геодетским елементима у државном
кординантном систему. Обрачун по
дужном метру трасе каблова.
Израда пројекта изведеног објекта.
ком
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1

1

1
220

1

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п

Образац 11

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ
НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН

ДОКАЗ

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.

Образац 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара бр. ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица 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.

Образац 13
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи, поштовао је 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 понуде.

Датум
__________________

Понуђач
М.П.

___________________

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

Образац 14
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк комплекса у
Овчар бањи испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

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, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Образац 15
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 2/20 – реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар бањи испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1

2

3
4

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац 16

списак изведених радова-стручне референце
у вези са јавном набавком ЈУ „Туристичка организација Чачка“, ЈНМВ бр.2/20
Реконструкција и уређење Парк комплекса у Овчар Бањи
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, потребно је:
Да је понуђач остварио приход од извођења радова, који су исти или слични предметним
радовима, у последње 3 (три) године, од априла 2017. до априла 2020. године, од
најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а
Редни
број

Референтни
наручилац

Опис
изведених
радова

Лице за
контакт и
број
телефона

Број и
датум
закључења
уговора

Датум
реализације
уговора

Вредност
изведених
радова без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а_____________________

Место и датум
________________

М.П.
___________________

Понуђач
________________

НАПОМЕНЕ:
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај Образац потписује и оверава
носилац посла испред групе понуђача
- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у
понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. Закона.

Образац 17
Назив Референтног Наручиоца:______________________________
Седиште:
______________________________
Улица и број:
______________________________
Телефон:
______________________________
Матични број:
______________________________
ПИБ:
______________________________
Лице за контакт
______________________________

ПОТВРДА
којом потврђујемо да је ____________________________________ (назив понуђача) у
_________години извео радове истог или сличног типа у уговореном року, обиму и квалитету,
односно____________________________________________________________, у вредности
од______________________________.
Потврда се издаје на захтев_______________________________(назив понуђача)
ради учешћа у поступку јавне набавке број: ЈНМВ 2/20- Реконструкција и уређење Парк
комплекса у Овчар Бањи и у друге сврхе се не може користити
Да су подаци тачни својим потписом потврђује,
Дана_______________2020.

М.П.

______________________
потпис овлашћеног лица
Референтног Наручиоца

Напомене:
- Приликом подношења понуде овај Образац копирати у потребном броју примерака
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. давање неистинитих података у понуди је
основ за негативну референцу у смислу члана 82.став 1. тачака 3. Закона.

VIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
Дужник
__________________________________,
седиште
____________________________Матични број ______________________________, ПИБ
______________________________
број
текућег
рачуна
_____________________________________________________________
Назив
банке
_____________________________________________________.
ИЗДАЈЕ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице, КОРИСНИК: ________________________
(поверилац) СЕДИШТЕ: ___________________ _______________, Чачак
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _________________________
и
овлашћујем
(назив
наручиоца
и
адреса)
________________________,
_____________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_______________________ без пдв-а, односно ________________ динара са пдв-ом, а по
основу гаранције за исплаћени аванс.
Рок
важења
ове
____________2020.године.

менице

је

од

____________2020.године,

до

Овлашћујемо _______________________, __________________ _____________, као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво „без протест“ и трошкова, вансудски,
може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
______________________________ (име и презиме) чији се потпис налази на картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања менице
___________________________

М.П.

Дужник-издавалац овлашћења
_____________________________

