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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мионица
Адреса:Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
ПИБ:101391896, МБ 07188781
Интернет страница: www.mionica.rs
Тел: 014/3422-020
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.404-13/2019 је набавка услуга - Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка
5. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
6. Контакт
Лица за контакт: Јелена Јовановић.
Е - mail адреса javnenabavke@mionica.rs;

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-13/2019 је набавка услуга -Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу
Ознака из општег речника набавке:
71320000 – Услуге техничког пројектовања
2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
3. Врста оквирног споразума
Поступак се не води ради закључења оквирног споразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. PROJEKTNIZADATAK
ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA I IDEJNOG PROJEKTA Montažno betonske Trafostanice
10/0.4kV630kVA „Mionica NOVA“, koja se nalazi na na katastarskoj parceli 421/2 K.O. Mionica –
slobodnostojeća sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i napojnim 1kV kablovskim vodom sa
uklapanjem upostojeću mrežu niskog i srednjeg napona.

1.0.
1.0.1.1.

1.0.1.2.

1.0.1.4.

1.0.1.5.

OPŠTI PODACI
Investitor:

Operator distributivnog sistema “EPS
Distribucija” d.o.o. Beograd, ODSOgranak Valjevo

Finansijer:

„Opština Mionica“, Mionica,Vojvode Mišića
Montažno betonska 10/0.4 kV 630 kVA

Naziv objekta:

„Mionica NOVA“ slobodnostojeća sa
napojnim 10 kV kablovskim vodom i
priključnim 1kV kablovskim vodom sa
uklapanjem u postojeću mrežu niskog i
srednjeg napona

Etapnost izgradnje:

Dve etape:
- prva etapa: građevinskiradovi
(iskop rova za livenje temelja i postavljanje
uzemljivača sa zatrpavanjem istog, iskop rova za
postavljanje cevi za kablovsku kanalizaciju,
postavljanje istih i vracanje zemlje u rov)
- druga etapa: montažni i elektromontažniradovi
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br.30

1.1.

TEHNIČKIPODACI

1.1.1.

Lokacija MBTS

1.1.2.
1.1.3.

Građevinski projekat
Elektro projekat

1.1.3.1.

Razvod visokog napona

1.1.3.2

Razvod niskog napona

U delu parcele KP 421/2 KO Mionica(na propisnom
rastojanju od granica susednih parcela)
Tipska MBTS(Montažno betonska trafostanica)
ТП 1а_Дистрибутивне трансформаторске станице
10(20)_0,4 kV са кабловским изводима снаге 630 kVА
Razvod visokog napona sačinjava :
-Spojni materijal, Kablovi, osigurači, VN rasklopni blok
Razvodna tabla niskog napona
-AS prekidač 630 A, instrumenti za kontrolno merenje,
osiguračke letve za izvode
-kablovski priključci za transformator i niskonaponske
izvode,
-jednopolna šema ,
-uputstvo za prvu pomoć,
-sigurnosna pravila ("zlatna pravila"),
-opomenske tablice za visoki napon i naziv TS.

1.1.3.3.

Energetskitransformator

Tehnička preporuka „TP-1“-„dodatak 1“ „Osnovnizahtevi
za ponudu i narudžbinu uljnih energetskih transformatora
10/0,42 kV, 20/0,42 kV i 20(10)/0,42kV“ (II izdanje, januar
2008.)
Trofazni uljni energetski transformatori domaćih
proizvođača sa ili bez konzervatora, sa vruće pocinkovanim
transformatorskim sudom prenosni odnos transformatora je
10(20)2x2.5%/0.42kV;
-sprega Dyn5;
-napon kratkogspoja

4%.

1.1.3.4.

Niskonaponski priključcii
veze

Priključne veze od ET-a do niskonaponskog razvoda i od
niskonaponskog razvoda do niskonaponskog voda, izvode
se kablom tipa PPOO-A odnosno odgovarajućim žilama
koje su dobijene raspletanjem žila SKS-a.

1.1.3.5.

Merenje

1.1.3.6.

Zaštita

Merenje napona vrši se pomoću instrumenata(voltmetara),
merenje struje se vrši pomoću ugradjenih ampermetara a
kablovske priključke na niskonaponskoj tabli izvesti tako da
je moguće merenje struje pomoću"amperklešta".
Na strani visokognapona:
- od kratkih spojeva pomoću cevastih visokonaponskih
visokoučinskih osigurača VVC12kV.
Na strani niskog napona:

- od preopterećenja
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okidača

1.1.3.7.

1.1.3.8.
1.1.3.9

1.2.1.

Kompenzacija reaktivne
energije

Osvetljenje
Uzemljenje

Srednjenaponski 10 kV
kablovskivod

niskonaponskogprekidača
- od kratkih spojeva pomoću elektromagnetnih okidača
niskonaponskog prekidača i pomoću niskonaponskih
visokoučinskih osigurača na izvodimaNN
Za kompezaciju reaktivne energije za snagu ET-a do 630
kVA potrebna je fiksna kompezacija reaktivne energije,
snage 40kVAr-a
ТП 1а_Дистрибутивне трансформаторске станице
10(20)_0,4 kV са кабловским изводима снаге 630 kVА.
Sijalica E 2760W
TP-7
„Izvođenje
uzemljenja
u
distributivnim
transformatorskim stanicama 35/10kV, 35/20kV, 10/0,4kV,
20/0,4kV i 35/0,4kV“. (III izdanje, jun 1996)
Na VN strani, veza se izvodi kablom tipa XHE 49-A 3x(1x150mm2) ,
polaganjem u kablovski rov.
ТП 3_Izbor i polaganje energetskih kablova u elektrodistributivnim
mrežama 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV

1.2.2.

Niskonaponski 1kV
kablovski vod

Na NN strani, veza se izvodi kablom tipa PP00-A 4x150mm2,
polaganjem u kablovski rov u dužini od 50 m.
ТП 3_Izbor i polaganje energetskih kablova u elektrodistributivnim
mrežama 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV
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1.2.1. Elektroenergetski uslovi za izgradnju ipriključenje
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
За предметну јавну набавку нису предвиђени техничка документација и
планови.

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
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.б
р

1.

2.

3.

4.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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

ИЗЈАВА(Образац изјаве понуђача, дат
је у поглављу V одељак 3.), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
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обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану
76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним,
техничким и кадровским капацитетом.
1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) даостварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за
које су достављени подаци буде у минималном износу од 700.000,00
динара по свакој години;
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на
Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био
неликвидан.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016,
2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОНЈН) не садржи податке за 2018 годину, доставити Биланс стања и Биланс
успеха.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави
Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за
подношење понуда, није био неликвидан.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде
пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране
надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање
делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословномтекућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат
пословања (паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословномтекућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.
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2) Пословни капацитет:
Услов:
Да је понуђач у претходних5 (пет)година( 2014,2015,2016,2017,2018) израдио
пројектну документацију за најмање 3 трафостанице и 3 далековода високог и
средњег напона .
Доказ:
1.Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача
Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави:
- Фотокопије Уговора и
- Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима
3)Кадровски капацитет:
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама
извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
- најмање један дипломираниграђевински инжењер који поседују важећу
лиценцу Инжењерске коморе Србије 310 - одговорни пројектант грађевинских
конструкција објеката високоградње нискоградње и хидроградње.
-најмање један дипломираниграђевински инжењер који поседују важећу лиценцу
Инжењерске
коморе
Србије
350
одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

Доказ:
а) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије о
важности лиценце
в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценцикоји су код понуђача
запослени – фотокопију уговора о раду, односно за носиоце лиценци који нису
запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном
ангажовању закључених у складу са Законом о раду)

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и
4. у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача, дат је у
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поглављу V одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.)мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
➢ 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.
➢ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 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:
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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 доставитиИУВЕРЕЊЕ 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 зсконских 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.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то:
● Извод из регистра Агенције за привредне регистре, доказ из
члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани
у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
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.
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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем наведених доказа на страни 9 и 10 конкурсне
документације.

Конкурсна документација за јавну набавку
мале вредности бр. ЈН 404-13/2019

15/ 41

3.а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности– Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН број 404-13/2019 испуњава
све услове из чл. 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 понуде;

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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3.б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________у поступку јавне
набавке мале вредности -Израда идејног решења и идејног пројекта за
монтажно бетонску трафостаницу,ЈН број 404-13/2019 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).
4) Подизвођач 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 понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

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

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: Општине Мионица, Војводе Мишића бр. 30, 14242
Мионица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда идејног
решења и идејног пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН бр 40413/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоцадо 01.03.2019. годинедо 11,00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се 01.03.2019. године, у 12,00
часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Војводе Мишића бр.
30, 14242 Мионица
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 све попуњене, потписане и оверене обрасце и
изјаве дате конкурсном документацијом.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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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: Општине
Мионица, Војводе Мишића бр. 30, 14242 Мионица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавкууслуга –Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН бр 404-13/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавкууслуга –Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН бр 404-13/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавкууслуга –Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН бр 404-13/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –Израда идејног решења и
идејног пројекта за монтажно бетонску трафостаницу,ЈН бр 404-13/2019-НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуденаводи 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.
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.
Плаћање: Наручилац ће вредност услуге платити пo ситуацији, у року од 45
дана од дана испостављања ситуација.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок за израду и достављање Идејног решења (ИДР) је максимално 15 дана од
дана увођења у посао;
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Рок за израду и достављање Идејног пројекта је 20 дана од дана добијања
локацијских услова
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
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.
Цена су фиксне и не могу се мењати до извршења уговора. Ако понуђена цена
укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део искаже у
динарима, у оквиру укупне цене добара
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За предметну
обезбеђења

јавну

набавку

нису

предвиђена

средства

финансијског

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем: поште на адресу
наручиоца , Општине Мионица, Војводе Мишића бр. 30 14242 Мионица,
електронске поште на e-mail javnenabavke@mionica.rs , радним данима (од
понедељка до петка),тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објави 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.
404-13/2019”.
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 о јавним
набавкама).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. 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.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао све обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године пре објавивања позива за подношење понуда.
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 понуђену укупну цену услуга
Наручилац ће уговор доделити понуђачу кога ће одбрати жребањем. Сви
понуђачи биће позвани да присиствују жребању које ће се обавити извлачењем
цедуље са називом изабраног понуђача. Извлачење ће обавити члан комисије
за јавну набавку, а термин истог ће бити накнадно одређен, о чему ће сви
понуђачи бити обавештени.
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије
одређено.
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 седам дана пре истека рока за
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подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. овог закона 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 става 3. овог
члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац
захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из ст. 3. и 4. овог члана, 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 закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: javnenabavke@mionica.rs или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу Наручиоца: Општине Мионица, Војводе Мишића бр. 30, 14242 Мионица.
Захтев за заштиту права 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,
7) потпис подносиоца.

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне
елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на следећи начин:
1) број рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања: 153 или 253,
3) позив на број: 5/2019,
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4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општина Мионица, Војводе
Мишића бр. 30; ЈН 404-13/2019;
5) назив уплатиоца;
6) корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице,
осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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 _______ 2019. године за јавну набавку услугаИзрада идејног решења и идејног пројекта за монтажно бетонску
трафостаницу, ЈН бр 404-13/2019
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:
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А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
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
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заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда Идејног решења и Идејног пројекта
за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН бр 404-13/2019
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:

45 данаод дана уредно испостављеног
рачуна

Рок важења понуде:

_______ дана од дана отварања
понуда(не краћи од 30 дана)

Рок за израду и достављање
Идејног решења (ИДР)
Рок за израду и достављање
Идејног пројекта (ИДП)

__________ календарских дана
од дана увођења у посао(максимално
15 дана)
__________ календарских дана
од данадобијања локацијских услова
(максимално 20 дана)

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

_________________________

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

Назив предмета

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ

1

2

3

Укупна цена
са
ПДВ-ом
4

Израда Идејног решења (ИДР)
Израда Идејног пројекта
УКУПНО

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• У колони 2. уписати цену без ПДВ-а.
• У колони 3. уписати износ ПДВ-а,
• У колони 4. уписати цену са ПДВ-ом.
• На крају у делу УКУПНО уписати укупну вредност понуде за тражени
предмет јавне набавке.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.
Понуђач уписује на за то предвиђеним местима: рок испоруке, рок плаћања,
гарантни рок и опцију понуде
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ВРШЕЊУУСЛУГА
Уговорне стране:
1. ОПШТИНА МИОНИЦА, ул. Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица
;матични број: 07188781; ПИБ: 101391896; број рачуна 840-50640-13,
Управа за трезор; телефон 014/3422-020;коју заступа председник
општине Бобан Јанковић, (у даљем тексту: Наручилац),
и
2. Привредно друштво/овлашћени члан групе
________________________________________,
из
_____________________
ул. _____________________бр. _____, матични број _____________,
ПИБ ________________, рачун бр. ____________________________
код
пословне
банке____________________,
које
заступа
__________________________,(у даљем тексту: Извршилац)
Са
подизвођачем________________________________________________
___
Са
заједничким
понуђачем___________________________________________
ПИБ:_____________________мат.број__________________
Кога заступа
Извршилац)

______________________________(у

даљем

тексту:

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС”
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке услуга чији је
предмет Израда Идејног решења и Идејног пројекта за монтажно бетонску
трафостаницу;
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- да је у предметном поступку јавне набавке Извршилац дана ___ / ___
.2019.године доставио Понуду број _______________ која у потпуности
одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је саставни
део уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама,
применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора
број: _____________ од ___/___.2019. године којом је уговор доделио
Извршиоцу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је израда Идејног решења и Идејног пројекта за монтажно
бетонску трафостаницу(у даљем тексту: израда техничке документације).
Пројектни задатак из Конкурсне документације на основу кога Извршилац
израђује техничку документацију и Понуда Извршиоца број _______ од
________ прихваћена у спроведеномпоступку јавне набавке мале вредности,
редни број набавке 5/2019, саставни су део овог Уговора.

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 2.
Сматра се да је Наручилац увео у посао Извршиоца даном закључења
предметног Уговора.
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију која чини подлогу за израду
техничке документације, односно Геодетске подлоге у року предвиђеном за
израду и достављање Идејног решења и ИП.
Члан 3.
Приликом израде техничке документације Извршилац је обавезан да се
придржава Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014, 145/2014 и 83/2018 ) и
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. Гласник РС", бр.
72/2018 ).
Члан 4.
Техничка документација обухвата израду следећих пројеката:
- Идејно решење (ИДР);
- Идејни пројекат (ИДП);
Уговорне обавезе Извршиоца обухватају и сарадњу на прибављању услова од
надлежних институција потребних за израду техничке документације,
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сагласности/мишљења имаоца јавних овлашћења на израђену техничку
документацију, потребних дозвола и сл. у смислу: припрема података за
издавање услова/сагласности/мишљења, превоза, предаје и преузимања
документације, отклањања примедби, давање одговора, појашњења и сл.
Обавеза Извршиоца је да пре предаје Наручиоцу техничку документацију
достави ЕПС -у на сагласност.
РОК ЗА ПРЕДАЈУ ИЗРАЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 5.
Рокови за предају израђене техничке документације су:
- Рок за израду и достављање Идејног решења (ИДР) је_______ дана
(максимално 15 од дана увођења у посао);
- Рок за израду и достављање Идејног пројекта (ИДП) је_____ дана
(максимално 20 од дана достављања локацијских услова).
Члан 6.
Израђена техничка документација се доставља Наручиоцу у одговарајућој
писаној и електронској форми у отвореном формату и то по 3(три) примерка за
Идејно решење и Идејни пројекат, као и по 1( један) примерак у електронском
облику( ЦД).
ЦЕНА
Члан 7.
Уговорена цена за Израду техничке документације је _________________
динара без ПДВ-а.
Износ ПДВ-а је __________ динара.
Уговорена цена за израду техничке документације са ПДВ-ом је
_______________ динара.
Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 70%
уговорене цене. Наручилац ће Извршиоцу платити уговорену цену након
извршења уговорних обавеза дефинисаних чланом 4. овог уговора на следећи
начин:
- I привременом ситуацијом ___________% (највише 50%) од уговорене цене,а
након достављања израђеног Идејног решења објекта са свим прилозима и на
нивоу потребном за добијање Локацијских услова за објекат са у уговореном
броју примерака и добијања Локацијских услова;
- Окончаном ситуацијом ___________% (највише 50%) од уговорене цене, а
након достављања израђеног Идејног пројекта.
Извршилац ће испостављати ситуације по завршеним фазама извршења
услуге из става 3. овог члана уз Записник о пријему предметних услуга.
Уговорена цена израде техничке документације је фиксна и не може се мењати
ни по ком основу.
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Уговореном ценом обухваћени су сви трошкови које Извршилац може имати у
вези са израдом и предајом техничке документације.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 8.
Плаћање за извршене услуге израде техничке документације вршиће се преко
текућег
рачуна
Извршиоца
____________________
код
банке
__________________ на основу исправних ситуација. Плаћање ће се вршити у
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања исправних ситуација за
извршену услугу.
Ситуације морају минимално садржати: број уговора, прихваћену цену са и без
ПДВ-а, датум и рок плаћања. Исправна ситуација једини је основ за плаћање.
Неисправну ситуацију Наручилац ће вратити Извршиоцу уз захтев да му се
достави нова – исправна ситуација са новим роковима издавања и плаћања.
Уговорне обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена
у тој буџетској години.
КВАЛИТЕТ ИЗРАЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 9.
Под квалитетом израђене и предате техничке документације подразумева се
да је она израђена:
- према Пројектном задатку Наручиоца из Конкурсне документације,
- у складу са законима и подзаконским актима из члана 3. овог Уговора,
- да садржи документацију предвиђену чланом 4. овог Уговора,
- и да је испоручена на уговорен начин предвиђен чланом 6. овог Уговора.
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 10.
Под добрим извршењем посла подразумева се да је техничка документација
израђена у квалитету из члана 9. овог Уговора и да је предата Наручиоцу у
року из члана 5. овог Уговора. Уколико овлашћено стручно лице Наручиоца при
примопредаји израђене техничке документације утврди да она није израђена у
захтеваном квалитету, записнички ће констатовати све уочене недостатке и
захтеваће од Извршиоца да исте отклони у року од најдуже 3 (три) дана.
Уговорне стране су сагласне да је израђена техничка документација предата
Наручиоцу оног тренутка када овлашћено лице Наручиоца записнички
констатује да је иста израђена у захтеваном квалитету.
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 11.
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг
извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћењеписмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак рока за
извршење услуге има за последицу и продужење рока важења менице, за исти
број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услугеи копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу-писму.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
овим уговором.
По извршењу обавеза, средство финансијског обезбеђења по основу уговора
за добро извршење посла, биће враћено пројектанту, на његов захтев.
Недостављање средства обезбеђења из става 1. овог члана основ је за
једнострани раскид овог споразума од стране наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Уколико Извршилац, својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане
за квалитет израђене техничке документације и ако је у уговореном року не
изради на начин прецизиран овим уговором, обавезан је да за сваки дан
закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% дневно од укупно уговорене цене
из члана 7. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи
5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.
Наручилац ће у случају кашњења израде техничке документације упутити налог
Извршиоцу да му уплати новчани износ на име уговорне казне. Уколико
Извршилац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу
уговорене казне, Наручилац ће приступити реализацији предате менице за
добро извршење посла.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право да захтева и
накнаду штете коју је претрпео.
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РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и важи до предаје
израђене техничке документације у квалитету који је захтевао Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се може раскинути пре истека рока из члана 13. овог Уговора,
споразумом уговорних страна, уколико оне констатују да је његово извршење
немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни Наручилац ни
Извршилац.
Наручилац може раскинути Уговор простом писаном изјавом воље
достављеном Извршиоцу:
А) ако оцени да Извршилац не може да извршава своје обавезе из овог
Уговора из било којих разлога,
Б) ако је заостајање од стране Извршиоца у изради техничке документације
дуже од 8 (осам) дана од уговореног рока,
В) ако Извршилац не израђује техничку документацију у складу са захтевима
Наручиоца из Пројектног задатка,
Г) у свим другим случајевима када Извршилац не испуњава своје обавезе у
складу са овим Уговором.
Извршилац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље
достављене Наручиоцу због неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања
по рачунима-фактурама у уговореном року.
Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима
овог члана износи 8 (осам) дана, који рок почиње да тече од момента предаје
писаног отказа једне стране другој. Изјава о отказу Уговора се предаје
препорученим писменом.
У писаној изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се Уговор
раскида.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 15.
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Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења овог уговора о
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5% од првобитно уговорене укупне цене без ПДВ-а, наведене у члану 7. став 1.
овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговарачи су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже
потреба током реализације овог Уговора бити дефинисане у писаној форми,
као Анекс овом Уговору.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно,
а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно- надлежног
суда.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
Оверава: Драгица Суботић, руководилац
Одељења за правне, управне и
нормативно правне послове
Оверава: Јелена Јовановић, шеф Одсека
за јавне набавке
Оверава: Јелена Читаковић, шеф Одсека
буџета и трезора
Сагласан: Горан Рангелов, начелник
Општинске управе Мионица

Извршилац услуге
_______________

Општина Мионица
М.П.

М.П. _________________________
Бобан Јанковић, председник
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Извођач __________________________
,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.
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XI 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 поступку јавне набавке мале вредности - Израда идејног решења и идејног
пројекта за монтажно бетонску трафостаницу, ЈН број 404-13/2019, 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, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
Извођачу, 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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII 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.................................................................................у поступку јавне
набавке мале вредности -Израда идејног решења и идејног пројекта за
монтажно бетонску трафостаницу, ЈН број 404-13/2019, 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.
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XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Редни
бр.

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________,
изјављујем да сам у претходној(2018.) години, реализовао уговоре, чија листа
је наведена у следећој табели:

Назив предмета набавке

Датум
закључења
уговора

Наручилац

Вредност
извршених услуга
(динара без ПДВа)

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре и потврде чији је
образац садржан у делу XIV. Потврда о реализацији раније закључених
уговора.
Датум

Потпис овлашћеног лица
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___________________

МП

___________________________
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