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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем
тексту: Закон), чл. 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 031-2/1126 -2017/01 и
Решења о именовању комисије за јавну набавку, 031-2/1127-2017/01 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – добара – подземних контејнера са монтажом
у отвореном поступку
ЈН бр. 04/1-2-2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................Градска општтина Медијана
Адреса: …........................................[Париске конуне бб
Интернет страница:......................... www.medijana.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/1-2-2017 су добра - подземни контејнери са монтажом
4. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења у говора о јавним набавкама
5. Напомена :
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:.................................. Маја Миленковић
tel.018 532-992 лок. 120
7..Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је на писарницу
Градске општине Медијана, пристигла закључно са 06.11.2017. године до 12:00 чаова.
8.Отварање понуда : Отварање понуда врши се у 12 часова и 15 минута у просторијама
Градске општине Медијана, дана 06.11.2017. године.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јн бр 04/1- 2 -2017

3/ 36

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/1-2-2017 су добра – подземни контејнери са монтажом
ОРН: 44613700-7 – Контејнери за отпад
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије
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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.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Опис подземног контејнера за комунални отпад са механизмом за ножно отварање и
врећом запремине до 3 m3
количина 19 ( деветнаест) комада
Подземни контејнер за комунални отпад са механизмом за ножно отварање и врећом
запремине 3м³ треба да је око 2/3 укопан у земљу, а око 1/3 контејнера треба да се
налази изнад нивоа земље.
Подземни контејнер за комунални отпад са механизмом за ножно отварање и врећом
запремине 3м³ треба да је непропустан за продор атмосферске воде у контејнер и
непропустан за истицање оцедне течности из контејнера у околину.
Резервоар (шахт) треба да је израђен од полиетилена високе густине или сличног
материјала са основном карактеристиком да не кородира. Резервоар (шахт) треба да је
целом висином ојачан због притиска тла и бочних сила. Дебљина зида резервоара
(шахта) треба да је минимум 5 мм. Резервоар (шахт) треба да је непропустан за течности
из околине и непропустан за оцедне течности из контејнера у околину. Резервоар (шахт)
треба да је отпоран на корозију, ударце, на притисак тла и бочних сила и потисак од
подземних вода.
Надземни део резервоара треба да се налази у металном кућишту контејнера чију
подконструкцију чине заварени топло цинковани челични профили, обложени металним
елементима антикорозивних својстава, тако да резервоар (шахт) ниједним својим делом
није директно изложен вандалу. Облога кућишта треба да је површински заштићена у боји
по захтеву Инвеститора/Наручиоца. Надземни део треба да је отпоран на ударце,
корозију и УВ зраке. Висина надземног дела је око 1000 мм.
Подземни контејнер за комунални отпад са механизмом за ножно отварање и врећом
запремине 3м³ мора да има метални поклопац ојачан завареном топло цинкованом
челичном подконструкцијом, отпоран на корозију. На њему треба да се налази отвор за
убацивање комуналног отпада, минималних димензија 520мм x 520мм, са
алуминијумским поклопцем за покривање отвора за убацивање отпада који се
пригушивањем сам затвара због безбедног руковања од стране корисника, а нарочито
деце. Отвор за убацивање рециклабилног отпада је на висини да га могу користити особе
са инвалидитетом, као и деца.
На поклопцу контејнера треба да буду постављене куке (ушице) за подизање вреће
помоћу којих се дизалицом подиже врећа ради пражњења.
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Поклопац конструктивно треба да је решен тако да се после коришћења сам затвара
пригушивањем и никада не може остати у отвореном положају, односно без потребе да га
корисник сам затвара после употребе, како се не би поспешивао улазак ваздуха што би
могло изазвати евентуални пожар у контејнеру, ширење непријатних мириса из
контејнера и улазак атмосферских падавина.
Поклопац за убацивање комуналног отпада мора да се отвара механизмом ножне
команде, као и да и има ручку од метала антикорозивних својстава.
Посуда за прихват комуналног отпада треба да буде врећа запремине 3м³ опремљена
механизмом за везивање и отварање дна вреће, без могућности да оцедне течности из
комуналног отпада изађу у контејнер и без могућности да се приликом преношења и
пражњења вреће проспу у контејнер, улицу или по возилу.
Врећа треба да је водонепропусна, атестиране носивости на минимум 1000 кг и да
одговара захтевима које прописује стандард EN ISO 21898:2005. Материјал од ког треба
да је израђена врећа je флексибилан (није од чврстог материјала), самогасив и безопасан
по животну средину. Квалитет материјала од ког је врећа израђена и технолошки поступак
израде вреће топлим затапањем треба да гарантују да ће у периоду од 2 године у
условима нормалне експлоатације врећа испуњавати захтеване услове. Врећа треба да
се лако и јефтино репарира.
Спој свих елемената подземног контејнера за комунални отпад са механизмом за ножно
отварање треба да омогући врло једноставну монтажу, лако убацивање комуналног
отпада у контејнер, врло брзо пражњење садржаја из контејнера и потпуну заштиту од
уласка воде у резервоар контејнера.
Цео контејнер треба да је потпуно заштићен од корозије
КВАЛИТЕТ:
1) Сертификат важећег стандарда система управљања квалитетом ISO 9001:2008 за
произвођача добара која су предмет набавке
2) Сертификат важећег стандарда система управљања заштитом животне средине ISO
14001:2004 за произвођача добара која су предмет набавке
3) Сертификат важећег стандарда система управљања заштитом здравља и
безбедности нараду OHSAS 18001:2007 за произвођача добара која су предмет набавке
4) Сертификат о усаглашености понуђеног добра – подземни контејнер за комунални
отпад са ножним механизмом са стандардом::
EN 13071-1:2008+AC:2010
EN 13071-2:2008+A1:2013
EN 13071-3:2011
5) Сертификат о испитивању и извештај о испитивању у складу са стандардом EN ISO
21898:2005 издат о акредитоване лабораторије за понуђено добро – врећа, обим
акредитације лабораторије из којег се на несумљив начин може утврдити да је
лабораторија у оквиру свог обима акредитације компетентна за испитивање понуђеног
добра- вреће и сертификат о акредитацији лабораторије, важећи у моменту подношења
понуде.
6) Сертификат о произвоДу у складу са стандардом EN ISO 21898:2005 за понуђено
добро – врећа издат од акредитованог сертификационог тела за производе , обим
акредитације сертификационог тела за производе из којег се на несумљив начин може
утврдити да је сертигикационо тело за производе у оквиру свог обима акредитације за
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сертификацију понуђеног добра – вреће и сертификат о акредитацији важећи у моменту
подношења понуде.
7) Извештај о испитивању напонске анализе механизма за ножно отварање подземног
контејнета који гарантије минимално 100.000 радних циклуса механизама у гарантном
року производа .Извештај мора бити издат од стране стручно техбичких лабиораторија
при факултетима или институтима -.

Монтажа контејнера 19 ком.
-Постављање пластичног резервоара фи 120 cm h = 2,60
постављање доњег прстена –постављање склопа бочних страница
постављање великог поклопца са претходно монтираном врећом
Грађевински радови
Припрема, обележавање и израда прибремене ограде локација контејнера димензије
2.5х2,5 m...........................................................................................................пшл 19
Сечење и разбијање бетона, асфалта или других застора на локацији контејнера
димензије 2.00х2,00 m........................................................................................m2 175
Машински и ручни комбиновани ископ земље непознате категорије димензије јаме
2.00х2,00 m2. х2,30 m ........................................................................................m3 183
Набавка и уградња природног шљунка за израду тампонског слоја д=12 цм са потребним
набијањем вибро средствима до збијености од 1,5 до 2 Мпа
........................................................................................m2 76
А) Израда бетонске нивелационе плоче дим.2.00х2,00 д= 10 цм бетоном МБ 20 са
уградњом мрежасте арматуре која се посебно плаћа
..........................................................m2 76
Б) Наливање бетонске сокле бетоном МБ 20 висине д=15-20 цм, тако да ухвати прва два
прстенаојачаља резервоара
........................................................................................m3 8,55
А) Затварање –насипање шљунковитим материјалом, висине 50 цм, у простору око
постављеног пластичног резервоара са слојевитим набијањем концентричним круговима
водећи рачуна о равномерном оптерећењу зидова резервоара уз сталну контролу
овалности и вертикалности резервоара.
........................................................................................m3 28,5
Б)Затрпавање – насипање ископаном земљом висине 139-140 цм ( пречишћеном од већих
грумена, камења просејане гранулације 0-60 мм) у простору око постављеног пластичног
резервоара са слојевитим набијањем концентричним круговима водећи рачуна о
равномерном оптерећењу зидова резервоара уз сталну контролу овалности и
вертикалности резервоара
........................................................................................m3 95
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Бетонирање порушеног дела платоа-тротоара око доњег прстена надземног дела
контејнера са уградњом мрежасте арматуре која се посебно плаћа и евентуално
приступне стазе
........................................................................................m2 124
Набавка и уградља мрежасте арматуре Q188 у доњу нивелациону плочу и у плочу испод
доњег прстена надземног дела контејнера
........................................................................................кг 466
Утовар и одвоз ископаног материјала-земље и шута на градску депонију
........................................................................................m3 76
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iV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

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

1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1. Пословни капацитет : да је понуђач у претходне две године извршио испоруку и
уградњу најмање 60 подземних контејнера за комунални отпад од 3м3.
Доказ : Образац потврде прописан конкурсном документацијом на стр.33 оверен
и потписан од стране одговорног лица издаваоца потврде и фотокопије
пратећих уговора ( или фактура-отпремница )
2. Кадровски капацитет: да понуђач располаже мимималним кадровским
капацитетом од 10 запослених радника, од којих понуђач мора имати
- мин. једног заваривача са атестом за заваривање
- мин. једног бравара
- мин. једног дипломираног инжињера машинске струке
- мин. једног грађевинског инжињера са лиценцом Инжињерске коморе Србије
Доказ:Фотокопија пријаве Фонду ПИО, Одговарајући М образац и уговор о раду
из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено
време.За лица ангажована по другом основу понуђач је у обавези да достави
фотокопију уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
пословакоји мора да буде закњузчен за период важења уговора. Стручна спрема
се доказује достављањем фотокопије дипломе о стеченом образовању или др.
одговарајућим доказом из којег се на несумњив начин може утврдити стручна
спрема односно стечено звање.За заваривача Атест за заваривање у складу са
важећиим међународним стандардом ЕН ИСО 9606 -1:2013.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77.. Закона, понуђач доказује достављањем
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајучи
регистар
( Доказ: извод из Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног
Привредног суда)
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.
( 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;2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђиваноза 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 противживотне 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на санзи у
време објављивања позива за подношење понуда.
Доказ:Правна лица:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка
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лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4. да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних приходаили потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне

Доказ: Потписана о оверена Изјава о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона
(стр. 42 конкурсне документације ).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
6. Пословни капацитет : да је понуђач у претходне две године извршио испореуку и
уградњу најмање 60 подземних контејнера за кумунални отпад од 3м3.
Доказ : Образац потврде прописан конкурсном документацијом на стр.33 оверен
и потписан од стране одговорног лица издаваоца потврде и фотокопије
пратећих уговора ( или фактура-отпремница)
7. Кадровски капацитет: да понуђач располаже мимималним кадровским
капацитетом од 10 запослених радника, од којих понуђач мора имати
- мин. једног заваривача са атестом за заваривање
- мин. једног бравара
- мин. једног дипломираног инжињера машинске струке
- мин. једног грађевинског инжињера са лиценцом Инжињерске коморе Србије
Доказ:Фотокопија пријаве Фонду ПИО, Одговарајући М образац и уговор о раду
из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено
време.За лица ангажована по другом основу понуђач је у обавези да достави
фотокопију уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених
пословакоји мора да буде закњузчен за период важења уговора. Стручна спрема
се доказује достављањем фотокопије дипломе о стеченом образовању или др.
одговарајућим доказом из којег се на несумњив начин може утврдити стручна
спрема односно стечено звање.За заваривача Атест за заваривање у складу са
важећиим међународним стандардом ЕН ИСО 9606 -1:2013.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач/ подитвђач или члан
групе понуђача испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом
наручилац може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима
потврђује испуњеност услова
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јн бр 04/1- 2 -2017

12/ 36

Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о прихватању услова
Понуђач ______________________________________ изјављује да у потпуности
прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда, у конкурсној документацији
и све одредбе модела уговора. наручиоца за набавку добара – подземних контејнера са
монтажом, јавна набавка бр. 04/1-2-2017.
Место:
Датум:

М. П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
да не наступа са подизвођачем1
У вези са позивом за јавну набавку добара – подѕемних контејнера са монтажом
у поступку јавне набавке, редни број набавке 04/1-2-2017 изјављујемо да не наступамо са
подизвођачем
Место:
Датум:
М. П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

1

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем
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Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о учешћу подизвођача
У вези са позивом за јавну набавку добара – подземних контејнера са монтажом,
редни број набавке: 04/1-2-2017 изјављујемо да наступамо са подизвођачем у било ком
смислу ( кооперант,...) и у наставку наводимо његово учешће по врсти и вредности послова:
Редн
и
број

Назив понуђача

Врста послова
(кооперант, ...)

Учешће у
укупној
вредности
понуде ( дин)

Учешће у
укупној
вредности
понуде ( %)

1.
2.
3.

Место:
Датум:

М. П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
1

Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем
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Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________

Изјава о кључном техничком особљу
које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ће
одговорни за извршење уговора и квалитет испоручених добара бити:
1.___________________________ - одговоран за извршење уговора
2.___________________________ - одговоран за квалитет испоручених добара и
монтажу

Датум: ___________________

Понуђач
М.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику., понуда и сва пратећа документација (
административна и техничка) морају бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и да
испуњава све услове ѕа учешће у поступку јавне набавке .Понуда мора да садржи и све
документе и докаѕе које јенаручилац тражио конкурсном документацијом.
Сви обрасци предвиђени конкурсном документацијом морају бити попунјени, потписани и
оверени.Једино овлашжена лица из ОП обрасца могу потписивати документацију..
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: Градска општина Медијана, Париске Комуне бб. 18000 Ниш, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – подземних контејнера са монтажом
, ЈН бр. 04/1-2-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 06.11.2017. године до 12;00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
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:
1.Образац понуде
2.Све тражене доказе у упутству како се доказује испуњеност
услова из чл.75 и 76. Закона
3. – Изјаво понуђача о прихватању услова
- Изјава о не наступању са подизвођачима
- Изјава о наступању са подизвођачима
- Изјава о кључном техничком особљу
4. Изјава о испуњавању обавеза из члана 75 став 2
5. Изјава о средству финансијског обезбеђења уговора
6 .Модел уговора
7. Образац изјаве о независној понуди
8. Копију извода из Апр-а
9. Доказ о домаћем пореклу добара који издаје Привредна комора
Конкурсна документација у отвореном поступку за јн бр 04/1- 2 -2017
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Србије
12.
1) Сертификат важећег стандарда система управљања
квалитетом ISO 9001:2008 за произвођача добара која су
предмет набавке
2) Сертификат важећег стандарда система управљања заштитом
животне средине ISO 14001:2004 за произвођача добара која су
предмет набавке
3) Сертификат важећег стандарда система управљања заштитом
здравља и безбедности нараду OHSAS 18001:2007 за
произвођача добара која су предмет набавке
4) Сертификат о усаглашености понуђеног добра – подземни
контејнер за комунални отпад са ножним механизмом са
стандардом::
EN 13071-1:2008+AC:2010
EN 13071-2:2008+A1:2013
EN 13071-3:2011
5) Сертификат о испитивању и извештај о испитивању у складу са
стандардом EN ISO 21898:2005 издат о акредитоване
лабораторије за понуђено добро – врећа, обим акредитације
лабораторије из којег се на несумљив начин може утврдити да је
лабораторија у оквиру свог обима акредитације компетентна за
испитивање понуђеног добра- вреће и сертификат о акредитацији
лабораторије, важећи у моменту подношења понуде.
6) Сертификат о производу у складу са стандардом EN ISO
21898:2005 за понуђено добро – врећа издат од акредитованог
сертификационог тела за производе , обим акредитације
сертификационог тела за производе из којег се на несумљив
начин може утврдити да је сертигикационо тело за производе у
оквиру свог обима акредитације за сертификацију понуђеног
добра – вреће и сертификат о акредитацији важећи у моменту
подношења понуде.
7) Извештај о испитивању напонске анализе механизма за ножно
отварање подземног контејнета који гарантије минимално 100.000
радних циклуса механизама у гарантном року производа
.Извештај мора бити издат од стране стручно техбичких
лабиораторија при факултетима или институтима.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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: Париске комуне бб, Ниш,
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – подѕемних контејнера са монтажом, ЈН бр
04/1-2-2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – подѕемних контејнера са монтажом, ЈН бр
04/1-2-2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – подѕемних контејнера са монтажом, ЈН бр
04/1-2-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – подѕемних контејнера са монтажом,
ЈН бр 04/1-2-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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.
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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 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
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 се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуде са авансом већим од 40% биће одбијене као неприхватљиве.
9.3. Захтев у погледу грантног рока
Гарантни рок за испоручене и монтиране подземне контејнере је две године
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови царине, транспорта, и
сл.
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора, односно до коначне
испоруке.
Конкурсна документација у отвореном поступку за јн бр 04/1- 2 -2017

20/ 36

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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику
тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом. Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка ЈН бр 04/1-2-2017
– добара – подземних контејнера са монтажом, - «НЕ ОТВАРАТИ» 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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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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.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора са ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача:
- који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у случају да је предмет набавке за који понуђач има негативну референцу
истоврстан предмету ове јавне набавке, и
- уколико поседује неки од доказа да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније
закњученим уговорима за исти предмет набавке , да је учинио повреду
конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набаци, или одбио да достави доказе и средство
обезбеђења на шта се у понуди обавезао, све то у складу са чл. 82 Закона о јавним
набавкама
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
- Понуђач коме се додели уговор је дужан да приликом потписивања уговора, на име
средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем
за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са ПДВ-ом, са клаузулом „без
протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих
потписа.
- Понуђач коме се додели уговор је дужан да приликом потписивања уговора, на име
средства финансијског обезбеђења поврађаја датог аванса, доставити уредно потписану
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини траженог аванса, са ПДВ-ом, са клаузулом „без
протеста" и „по виђењу" на име на име повраћаја датог аванса, као и картон депонованих
потписа.
- Понуђач коме се додели уговор је дужан да приликом потписивања уговора, на име
средства финансијског обезбеђења отклањања грешака у гарантном року, доставити
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања
грешака у гаратном року, као и картон депонованих потписа.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски
најповољнија понуда и то :
 Понуђена цена ...........................................80 пондера
 Рок плаћања...............................................10 пондера
 Рок испоруке и монтаже::...........................10 пондера
________________________________________________
Укупно:.......................................................100 пондера
18. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Према критеријуму «ПОНУЂЕНА ЦЕНА», најповољнију цену представља минимална
цена. Минимална цена вредноваће се коефицијентом 1. Осале понуђене цене
вредноваће се коефицијентима стављањем у однос сваке следеће у односу на
минималну цену.
80 х најнижа понуђена цена
________________________ = број пондера за цену
цена која се рангира
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора, односно до испоруке и
монтаже добара.
Према критеријуму «РОК ПЛАЋАЊА», понуде ће се вредноваће на следећи начин
плаћање остатка дуга у року од 1 до 10 дана ...............................4
плаћање остатка дуга у року од 11 до 20 дана ...............................7
плаћање остатка дуга у року преко 21 дана .............................10
Према критеријуму «РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ», понуде ће се вредноваће на
следећи начин
испорука и монтажа у року до 30 дана .......................................10
испорука и монтажа у року од 31 до 40 дана ...............................7
испорука и монтажа у року 41 до 45 дана ...................................4
испорука и монтажа у року преко 46 дана ...................................1
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде
понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача
који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера
између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније
понуде понуђача који нудио добра домаћег порекла није већи од 5 у корист
понудецпонуђача који нуди добра страног Уколико након рангирања понуђача, два или
више понуђача понуде исту цену, као најповољнија изабраће се понуда предност ће
имати понуда која је прва пристигла код Наручиоца.
Уколико два или више понуђача имају једнак број пондера и приложене потврде о
домаћем пореклу понуђених добара, предност ће имати понуђач који је понудио краћи
рок испоруке и монтаже.
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или факсом на број.018/237-886 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: ознака набавке на
коју се ЗЗП односи, сврха: такса за ЗЗП са назнаком назива наручиоца и броја или ознаке
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). .
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – подземни
контејнери са монтажом , јавна набавка ЈН бр 04/1-2-2017 -.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

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

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 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.
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Спецификација потребних добара
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р.б.

опис позиције

јед.
мере

коли.

ком

19

јед
цена
без ПДВ

укупна
цена
без ПДВ

укупна
цена
са ПДВ

Подземни контејнер за комунални
отпад са механизмом за ножно
отварање и врећом запремине
3м³ , непропустан за продор
атмосферске воде у контејнер и
непропустан за истицање оцедне
течности из контејнера у околину.
Резервоар (шахт) израђен од
полиетилена високе густине или
сличног материјала са основном
карактеристиком да не кородира.
Резервоар (шахт) треба да је целом
висином ојачан због притиска тла и
бочних сила. Дебљина зида резервоара
(шахта) треба да је минимум 5 мм.
Резервоар (шахт) треба да је
непропустан за течности из околине и
непропустан за оцедне течности из
контејнера у околину. Резервоар (шахт)
треба да је отпоран на корозију, ударце,
на притисак тла и бочних сила и потисак
од подземних вода.

1

2

Надземни део резервоара треба да се
налази у металном кућишту контејнера
чију подконструкцију чине заварени
топло цинковани челични профили,
обложени металним елементима
антикорозивних својстава, тако да
резервоар (шахт) ниједним својим
делом није директно изложен вандалу.
Облога кућишта треба да је површински
заштићена у боји по захтеву
Инвеститора/Наручиоца. Надземни део
треба да је отпоран на ударце, корозију
и УВ зраке. Висина надземног дела је
око 1000 мм.
Подземни контејнер за комунални отпад
са механизмом за ножно отварање и
врећом запремине 3м³ мора да има
метални поклопац ојачан завареном
топло цинкованом челичном
подконструкцијом, отпоран на корозију.
На њему треба да се налази отвор за
убацивање комуналног отпада,
минималних димензија 520мм x 520мм,
са алуминијумским поклопцем за
покривање отвора за убацивање отпада
који се пригушивањем сам затвара због
безбедног руковања од стране
корисника, а нарочито деце. Отвор за
убацивање рециклабилног отпада је на
висини да га могу користити особе са
инвалидитетом, као и деца.
На поклопцу контејнера треба да буду
постављене куке (ушице) за подизање
вреће помоћу којих се дизалицом
подиже врећа ради пражњења.

Монтажа контејнера
-Постављање пластичног
резервоара фи 120 cm h = 2,60
-постављање доњег прстена –
постављање склопа бочних
страница
Конкурсна документација
-постављање великог поклопца са
претходно монтираном врећом
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3

Обрачун по комаду комплет
намонтираних контејнера
Грађевински радови
Припрема, обележавање и израда
привремене ограде локација
контејнера димензије 2.5х2,5 m
Сечење и разбијање бетона,
асфалта или других застора на
локацији контејнера димензије
2.00х2,00 m
Машински и ручни комбиновани
ископ земље непознате категорије
димензије јаме 2.00х2,00. х2,30 m
3
Обрачун по m ископаног
материјала
Набавка и уградња природног
шљунка за израду тампонског слоја
д=12 цм са потребним набијањем
вибро средствима до збијености од
1,5 до 2 Мпа.
2
Обрачун по m израђеног слоја
А) Израда бетонске нивелационе
плоче дим.2.00х2,00 д= 10 цм
бетоном МБ 20 са уградњом
мрежасте арматуре која се посебно
2
плаћа,Обрачун по m

пшл

19

m2

175

m3

183

m2

76

m2

76

m3

8,55

Б) Наливање бетонске сокле
бетоном МБ 20 висине д=15-20 цм,
тако да ухвати прва два прстена
3
ојачања резервоара. Обрачун по m

А) Затварање –насипање
шљунковитим материјалом, висине
50 цм, у простору око постављеног
пластичног резервоара са
слојевитим набијањем
концентричним круговима водећи
рачуна о равномерном оптерећењу
зидова резервоара уз сталну
контролу овалности и
вертикалности резервоара. Обрачун
3
по m
Б)Затрпавање – насипање
ископаном земљом висине 139-140
цм ( пречишћеном од већих
грумена, камења просејане
гранулације 0-60 мм) у простору око
постављеног пластичног резервоара
са слојевитим набијањем
концентричним круговима водећи
рачуна о равномерном оптерећењу
зидова резервоара уз сталну
контролу овалности и
вертикалности резервоара. Обрачун
3
по m

28,5

m3

95
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Бетонирање порушеног дела
платоа-тротоара око доњег прстена
надземног дела контејнера са
уградњом мрежасте арматуре која
се посебно плаћа и евентуално
2
приступне стазе. Обрачун по m

Набавка и уградља мрежасте
арматуре Q188 у доњу нивелациону
плочу и у плочу испод доњег
прстена надземног дела контејнера.
Обрачун по кг
Утовар и одвоз ископаног
материјала-земље и шута на
градску депонију

m2

кг
m3

124

466

76
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 20%
Укупно са ПДВ-ом
М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Заокружити:
а) понуђач је у ситему пдв-а
б) понуђач није у ситему пдв-а

Напомена : понуђена цена обухвата зависне трошкове набавке: транспорт ,
евентуалне трошкове царине и сл.
1. ИСПОРУКА ДОБАРА
Испоручилац добара се обавезује да преда предмет јавне
набавке у року од ____________ дана од увођења у посао и
пријема потребне документације од Наручиоца., на
локацијама које одреди Наручилац.
2. ПЛАЋАЊЕ
Плаћање___________аванс, остатак дуга
__________дана од дана пријема фактуре.

у

року

од

3. ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
Гарантни период је је минимално 1(једна) година
a. Прихватање рекламација у року од _____________дана
b. Отклањање недостатака у периоду од____________дана
4.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
c. Рок важења понуде је ______ дана. (не може бити краћи
од 60 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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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА / НАРУЧИОЦА:________________________________
СЕДИШТЕ:___________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:_______________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ______________________________________________
ПИБ_________________________________________________________
У складу са чл.77 ст.2 тач.2под 2) Закона о јавним набавкама издаје се
ПОТВРДА ПРЕДХОДНОГ КУПЦА /НАРУЧИОЦА
Којом се потврђије да је
понуђач______________________________________
( назив и седиште понуђача), купцу/наручиоцу извршио испоруку
следећих добара : ____________________________________( који су
предмет ове јавне набавке ) у количини од ________комада.
Вредност наведене испоруке:___________________дин. без пдв-а.
Потврда се издаје на захтев понуђача______________________( назив
понуђача)
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке бр. 04/1-2-2017 за
набавку добара – подземних контејнера , за потребе Градске општине
Медијана, Ниш и у друге сврхе се не може користити.
У______________
Дана:___________

М.П.

Претходни купац /Наручилац
Законски заступник
_____________________

Напомена : Попунити сва поља и све податке купца/наручиоца.По потреби
образац умножити у више шримерака и попунити за сваког
купца/наручиоца.Потврду оверава печетом и потписом законски заступник
претходног купца/наручиоца.Унети датум и место овере.
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Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА

За јавну набавку подземних контејнера са монтажом , за потребе Градске
општине Медијана, јавна набавка број 04/1-2-2017 дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач:
________________________________________________________________, из
___________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде
додељен уговор
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења
уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу,
без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, са ПДВ-ом, са клаузулом „без
протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа,
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења
уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу,
без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини траженог аванса , са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име
повраћаја датог аванса, као и картон депонованих потписа.
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења
отклаљаља недостатака у гарантном року, доставити уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са
ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања
недостатака у гарантном року, као и картон депонованих потписа.
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Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних
обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује
средство финансијског обезбења.

У ___________________
понуђача
Дана: ______________

Потпис
М.П.

овлашћеног

лица

__________________________

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом образац
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р
о набавци и уградњи подземних контејнера
Закључен дана ___.___. 2017. године у Нишу, између:
1. Градске општине Медијана
из Ниша, са седиштем у ул. Париске
комуне бб, са ПИБ-ом 103618277, са т.р. бр. 840-223640-60 код Управе за
трезор, коју заступа председник Нeбојша Коцић , као наручиоца - купац , с
једне стране, и
2. _________________________ из ________ ул._____________________
, са ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ____________________,
са
т.р.
број
_____________
код
--_____________________________________________банке
кога
заступа
директор ___________________________________ као испоручилац добара продавац, с друге стране.
3. _________________________ из ________ ул._____________________
, са ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ____________________,
са
т.р.
број
_____________
код
--_____________________________________________банке
кога
заступа
директор ___________________________________ као подизвођача, с друге
стране.
4. _________________________ из ________ ул._____________________
, са ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ____________________,
са
т.р.
број
_____________
код
--_____________________________________________банке
кога
заступа
директор ___________________________________ као учесника у заједничкој
понуди, с друге стране.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка 19 ( деветнаест ) подземних контејнера са
монтажом и уградњом у сладу са спроведеним отвореним поступком јавне набавке
бр. 04/1- 2-2017 и Решењем о додели уговора бр. ________________ од
___________2017.. године према понуди бр. _________ _____, заведеној код
Наручиоца под бројем__________________________ од _______.2017. године, а
која чини саставни део уговора.
Члан 2.
Укупна вредност уговора је ________ динара без урачунатог пдв-а, односно
________ (словима: _____________________) динара са урачунатим пдв-ом.
Цена обухвата трошкове царине, превоза и друге зависне трошкове набавке
уколико они постоје
Цена је фиксна и не може се мењати накнадно - током трајања уговора,
односно до коначне испоруке.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће цену из чл.2 став 1 овог уговора платити
испоручиоцу добара, према прихваћеној понуди.
Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати по потписивању
уговора под условима из понуде и то: ________% аванс, остатак дуга у року од
______________дана на текући рачун - испоручиоца добара односно
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продавца
______________________ код ___________________ банке уз
претходно достављање од стране испоручиоца добара - продавца:
- уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини тражене цене
из уговора са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име повраћаја датог
аванса, као и картон депонованих потписа
- уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини 10%
уговорене вредности , са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг
извршења посла , као и картон депонованих потписа.
- уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини 10%
уговорене вредности , са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име
отклањања недостатака у гарантном року , као и картон депонованих потписа.
Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да Наручиоцу омогући примопредају и
преузимање истих у року од 60 дана од дана пријема потребне документације и
увођења у посао.
Члан 5.
Уколико продавац закасни са испоруком добара из члана 1 овог уговора
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2%укупне
уговорене вредностии из члана 2 овог уговора. Уколико Испоручилац добара не
изврши све своје уговорене обавезе или их изврши делимично, обавезан је да
плати Наручиоцу уговорену казну у висини од 5% уговорене вредности.Право
наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право наручиоца да захтева
накнаду штете.
Члан 6.
Испоручилац добара гарантује да добро које је предмет купопродаје нема
никакве недостатке, односно да је у складу са конкурсном документацијом,
као и да на добру које испоручује Купцу трећа лица немају никаква права нити
претензије. Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручено
добро на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти испоручиоцу добара.
Уколико се приликом уобичајене употребе добра утврди да исто има недостатке
тако да се због тих недостатака не може употребити, Испоручилац добара се
обавезује да то добро замени другим исправним добром у року од 5 (пет)
календарских дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца.
У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог
Уговора и право на накнаду настале штете.
Члан 7.
Гарантни период на испоручена добра је минимално 2(две) године.
Испоручилац добара прихвата да обезбеди бесплатну поправку испоручених
добара у гарантном року који настану као последица скривене мане односно
квалитета који се није могао уочити приликом уобичајене примопредаје а који се
уоче правилним коришћењем из упуства Испоручиоца посла.
Наручилац посла је обавезан да у року од 10(десет) дана од дана откривања
недостатка писменим путем обавести Испоручиоца добара о уоченој мани или
недостатку.
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Члан 8.
(попуњава се само у случају испоруке са подизвођачем)
Испоручилац добара ће део уговорених добара извршити преко подизвођача
Предузећа_________________________________,са
седиштем
_________________________, ПИБ ________________________, матични број
_________________. Испоручилац добара у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење уговорених обавеза, те и за испоручена добра од стране
подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се потраживање из овог Уговора не може
пренети на треће лице без писмене сагласности Наручиоца.
Члан 10.
Наручилац има право да једнострано писменим путема откаже Уговор са
отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања писменог
обавештења о отказу, у случају да испоручилац не испуњава своје обавезе из
члана 4 и члана 5. Уговора.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна
има право да једно-страно раскине уговор због неиспуњења на начин одређен
законом којим се уређују облигациони односи.
Купац може да раскине уговор и без отказног рока ако је очигледно да Продавац
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 11.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Све евентуалне спорове који могу настати по овом Уговору уговорне стране ће
решавати споразумно, а у случају да се не могу договорити, спор ће се
решавати пред надлежним судом у Нишу.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
Градска општина Медијана
Испоручилац добара
председник
Директор
_________________________
_____________________
Небојша Коцић
Напомнена: Понуђач је дужан да модел уговора попуни , овери печатом и
потпише од стране одговорног лица. Свака страна модела уговора парафира се
и оверава печатом чиме се потврђује да понуђач у потпуности прихвата
одредбе из уговора.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет ЈН

1
1.Подземни контејнер
за комунални отпад са
механизмом за ножно
отварање и врећом
запремине 3м³)
2.Монтажа контејнера

Кол.

Једин.
цена без
ПДВ-а
3

Једин.
цена са
ПДВ-ом
4

Ук.

-

-

Ук.

-

-

2

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

19
ком.

3.Грађевински радови
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке добара – подземних контејнера са монтажом ,
јавна набавка бр 04/1-2-2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ
2.ЗАКОНА

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач:_____________________________________________
,
из
_______________________у отвореном поступку јавне набавке добара –
подземних контејнера са монтажом
, јавна набавка бр. 04/1-2-2017,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине

У ___________________
Дана: ______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________

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

Конкурсна документација у отвореном поступку за јн бр 04/1- 2 -2017

42/ 36

Понуђач: _______________________________
Адреса: ________________________________
Број: __________________________________

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул.________________________________
_______бр.л.к. __________________________ овлашћује се да у име
______________________________________________________________
__
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку доделе уговора о јавној
набавци бр. 04/1-2-2017 – набавка добара – подземних контејнера са
монтажом , за потребе Градске општине Медијана.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге
сврхе се не може користити.
Датум:___.___.2017. год.
Понуђач
М.П ____________________
(потпис овлашћеног лица )
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