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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“
бр.29/2013).
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа
општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови
Кнежевац, интернет страница www.noviknezevac.rs
2. Предмет јавне набавке су добра –постављање туристичке сигнализације на
територији општине Нови Кнежевац
3. Предметна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Контакт – Особа за контакт Видосава Јегдић, телефон: 0230/82-055 локал
124, факс: 0230/82-076, e-mail: lpa@noviknezevac.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредност бр. ЈН I-21/2014 је набавка радова –
постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац
Ознака из општег речника набавке:
45233290 – постављање саобраћајних знакова

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

ОПШТИ УСЛОВИ

Израда појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на основу
српских стандарда према нацртима произвођача и детаљних цртежа у пројекту, ако
је то потребно.
Постављање појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на
основу ситуационих планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као
и на основу Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. лист. бр. 41/09) и других
одговарајућих српских стандарда.

-1ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Стандардни саобраћајни знакови
Величине 1: троугласти 120 цм, округли 90 цм, правоугли 90 са 135 цм,
квадратни 90 цм, допунске табле 90 са 35 цм;
Величине 2: троугласти 90 цм, округли 60 цм, допунске табле 60 са 25 цм;
Величине 3: троугласти 60 цм, округли 40 цм, правоугли 40 са 60 цм,
квадратни 40 цм, допунске табле 40 са 15 цм;
а) Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у српским
стандардима, под називом, шифром и са изгледом према Правилнику о
саобраћајној сигнализацији, односно SRP Z.S2. од бр. 301 до 309, .Службени лист
СФРЈ. бр. 48/1981.
б) Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописаним у
SRP Z.S2.300 (Технички услови општи захтеви за израду и испитивање).
ц) Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања.
д) Знаци се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 30 - 50 у
поље од нормале на осу посматране саобраћајнице или неке друге саобраћајне
површине.
е) Положај знака у попречном профилу одређен је на посебном графичком прилогу
(ситуацији) у оквиру пројекта. Уколико се током извођења радова на некој
микролокацији установи потреба за променом положаја знака она се мора посебно
евидентирати у пројектној документацији (пројекат изведеног стања)
ф) Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на две
године.
г) У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема
до места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање,
завртњи, ман.етне и др.), као и монтажа знака на уграђени носач.
х) Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака по Правилнику
о саобраћајним знаковима (Службени лист. бр. 41/09, са садржајем (бројчаним или
натписним) у загради; уколико се знак ставља у непровидни омот, обавеза важи и
за омот.
Носачи саобраћајних знакова
а) Стубни цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви
једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се
постављају на носач, што је назначено у спецификацијама носача у предмеру
пројекта.
б) Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције пројектују се и изводе
посебно, према знаку који носе, а по основним мерама датим у пројекту.
ц) Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се налази
саобраћајница на којој се знак поставља.

д) Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких
смола или пластифицирањем, без бојења али у тамносивом тону.
-2е) Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним
чепом или заварен.
ф) Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од заокретања пречкама
анкерованим у бетонски темељ.
г) Стубови се постављају у бетонске темеље, префабриковане или изливене на лицу
места.
х) Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, обзиром на
величину и број знакова на носачу (обично према стандарду произвођача знакова).
и) Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знака а према величини
и броју знака на њима, потребне дубине темеља и изабраног начина
причвршћивања знакова на носач.
Продужење односно скраћење због косине терена, установљава произвођач на
терену или из пројекта.
ј) У цену носача укључена је испорука и одвоз на место уградње, припрема терена
и израда темеља, постављање, као и цена прибора за везе између елемената носача.
ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
а) Извођење (реализација) хоризонталне сигнализације врши се према
ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним
детаљним типским цртежима. Евентуална одступања од пројекта се морају
посебно утврдити, а измене унети у пројекат изведеног стања.
б) Пре извођења елемената хоризонталне сигнализације мора се утврдити
стање коловозног застора и евентуално потреба за његовим одмашћивањем и
чишћењем. Минимално је чишћење одувавањем помоћу млаза ваздуха.
ц) Материјал, технологија извођења и остала својства бојила прописани су SRP
U.S2.240.
д) Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по
(м2) обојене површине. Цена обухвата размеравање на терену, чишћење коловоза
и бојење.
ЕЛЕМЕНТИ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
а) Извођење (реализација) светлосне сигнализације врши се према ситуацијама
у пројекту, детаљним црте.има на ситуацијама и посебним детаљним типским
црте.има. Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити, а
измене унети у пројекат изведеног стања.
б) Елементи светлосне сигнализације нису према важећим српским прописима
стандардизовани.
ц) Квалитет уграђених елемената светлосне сигнализације треба да одговара
обичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може
позвати на одговарајуће атесте и друге доказе који верификују квалитет
предвиђеног елемената.

-3д) Пројектанти у оквиру документације (пројекта) предвиђају функционисање
светлосних сигнала у регуларним условима експлоатације.
е) Детекција, индикација и аутоматска реакција на грешке у командном
уређају и спољној опреми (прегоревање "црвених" сијалица, конфликтна
"зелена", контрола повезаности инсталације итд.) и евентуалне кварове је
неопходна и предвиђа се типски од стране произвођача уређаја.
ф) Произвођач командног уређаја је обавезан да дефинише услове
експлоатације свог производа (укључујући температурни опсег и друге метео
услове, напоне и одступања напајања, посебне околности и сл.).
г) Произвођач локалном руковаоцу уређаја треба да стави на располагање писано
упутство о коришћењу командног уређаја и друге спољне опреме.
х) Обавезу одржавања исправности уређаја и спољне опреме преузима локални
градски орган односно онај кога он службено одреди као стараоца.
и) Рад светлосних сигнала у ванредним околностима у случају хаварија и других
сличних околности у окружењу се прилагочава захтевима локаних надлежних
служби и није предмет ове документације.
ј) Потребно је користити елементе светлосне сигнализације односно опрему која је
нормирана од стране постоје_их монтажера или произвођача. То значи да треба
користити елементе светлосне сигнализације уобичајене у нашим условима.
к) Пре уградње елемената светлосне сигнализације на терену, мора се
утврдити стање инсталација на које се обавља прикључење. Евентуалне дораде
или оправке ових инсталација нису предмет ове документације.
л) Носачи светлосних сигнала могу бити изведени према спецификацији
произвођача и морају бити заштићени од корозије, а стуб мора бити затворен са
горње стране.
м) Носивост стуба и његову отпорност у експлоатацији гарантује извођач радова.
н) Темељи стубова носача могу се изводити типски, према уобичајеним
нормама према спецификацији извођача радова. Извођач радова гарантује
стабилност и трајност стубова носача у уобичајеним условима експлоатације.
о) Стубови носачи светлосних сигнала, командни уређај и остала опрема која
је изнад коловоза, а има металне и електро елементе мора бити прописно
уземљена. Уземљење се пре пу.тања раскрснице проверава адекватним мерењем.
п) Квалитет изведених радова на терену гарантује њихов извођач.
р) Ситан материјал за повезивање и монта.у је обавеза монтажера опреме.
с) Цене радова на извођењу светлосне сигнализације обрачунавају се по
типској јединици - комаду приказаном у предмеру радова и на основу цене једне
јединице дате у предрачуну радова уколико се са Инвеститором не постигне
другачији договор.
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A Novi Kneževac
str.5
red. Vrsta opreme ili radova
bro
j
A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 a - „Crkva“, levo

2.

1.

1.

2.

jed.
mere

količin
a

kom

1

III-12 b - „Crkva“, desno

kom

1

III-12 c - „Autobuska stanica“, levo

kom

1

III-12 d - „Autobuska stanica“, desno

kom

1

Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T1 - Informaciona tabla „Hram Sv. Arhangela Mihaila“

kom

1

T2 - Informaciona tabla „Plan opštine Novi Kneževac“

kom

1

T3 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa nazivima ulica“ centar
T4 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa nazivima ulica“ autobuska stanica
T5 - Informaciona tabla „Stari park - spomenik pejsažne arhitekture“

kom

1

kom

1

kom

2

A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Rešetkasti, armatura 18 mm (4.5/3.5), L = 4.5 m

kom

4

Standardni Ø60 mm, L=3.0 m

kom

20

kom

4

kom

20

B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za rešetkasti stub. Komplet sa kopanjem, pripremom za
betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm. Komplet sa kopanjem, pripremom
za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi

Montaža saobraćajne signalizacije
Banatsko Aranñelovo

III-12 f - „Crkva“

1.

Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, levo
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, desno
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, levo
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, desno
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, levo
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, desno
T12 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Spomen obeležje“
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Standardni Ø60 mm, L=3.5 m
Standardni Ø60 mm, L=3.0 m

1.

2.

10

jed.
mere

količin
a

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

8

kom

4

kom

12

str.6.

red. Vrsta opreme ili radova
bro
j
A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 e - „Crkva“

2.

kom

B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm. Komplet sa kopanjem, pripremom
za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi

Montaža saobraćajne signalizacije

kom

9

jed.
mere

količin
a

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

6

kom

2

kom

8

kom

7

Srpski Krstur

red. Vrsta opreme ili radova
bro
j
A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 e - „Crkva“
2.

1.

Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, levo
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, desno
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, levo
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, desno
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, levo
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, desno
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Standardni Ø60 mm, L=3.5 m
Standardni Ø60 mm, L=3.0 m

1.

2.

B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm. Komplet sa kopanjem, pripremom
za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
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red. Vrsta opreme ili radova
bro
j
A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, levo
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, desno
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, levo
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, desno
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, levo
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, desno

1.

1.

2.

A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Standardni Ø60 mm, L=3.5 m

B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm. Komplet sa kopanjem, pripremom
za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije

jed.
mere

količin
a

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

6

kom

6

kom

6

-8Rekapitulacija - teritorija opštine Novi Kneževac
red. Vrsta opreme ili radova
bro
j
A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 a - „Crkva“, levo
III-12 b - „Crkva“, desno
III-12 c - „Autobuska stanica“, levo
III-12 d - „Autobuska stanica“, desno
III-12 e - „Crkva“, levo
III-12 f - „Crkva“, desno
2.
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T1 - Informaciona tabla „Hram Sv. Arhangela Mihaila“
T2 - Informaciona tabla „Plan opštine Novi Kneževac“
T3 - Informaciona tabla
„Plan grada Novi Kneževac sa nazivima ulica“ - centar
T4 - Informaciona tabla
„Plan grada Novi Kneževac sa nazivima ulica“ - autobuska stanica
T5 - Informaciona tabla „Stari park - spomenik pejsažne arhitekture“
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, levo
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Mesna zajednica“, desno
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, levo
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Ambulanta“, desno
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, levo
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Osnovna škola“, desno
T12 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih objekata
„Spomen obeležje“

1.

A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Rešetkasti, armatura 18 mm (4.5/3.5), L = 4.5 m
Standardni Ø60 mm, L=3.5 m
Standardni Ø60 mm, L=3.0 m

str.9.
jed.
mere

količin
a

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
2
1

kom
kom

1
1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

3

kom

3

kom

3

kom

3

kom

3

kom

3

kom

1

kom
kom
kom

4
20
26

1.

2.

B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za rešetkasti stub. Komplet sa kopanjem, pripremom za
betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm. Komplet sa kopanjem, pripremom
za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz viška
materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije

kom

4

kom

46

kom

32

При формирању и постављању саобраћајнe сигнализације на путевима везаних за
туристичке потребе и намене потребно је придржавати се техничких услова
предвиђених у следећим прописима и законима:
Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС бр. 41/09); Закон о јавним
путевима (Службени гласник РС, бр. 101/2005 и 123/2007),Законом о планирању и
изградњи (Службени гласник РС „бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11 и
121/12), Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС, бр.
26/2010) и Правилником о садржини и начину истицања туристичке сигнализације
(Службени гласник РС, бр. 22/2010);

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
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 чланом 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);
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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) 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).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

* Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом и то:
да је у предходне 3 обрачунске године (2011,2012,2013 год.) остварио пословни
приход по основу изведени радова - испорука и уградња саобраћајне сигнализације
у укупном минималном износу за сваку годину од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;
Доказ :- Понуђач попуњава Списак НАЈВАЖНИЈИХ РАДОВА НА
ПОСТАВЉАЊУ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ који је саставни део
конкурсне документације. Као доказ о неопходном пословном
капацитету прихватиће се фотокопије уговора као и рачуни (фактуре) издати
купцима.
*Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
- 1 инжењер саобраћајне струке са лиценцом одговарајућег извођача радова
(лиценца бр.470);
-да има најмање 5 запослених радника (радници могу да буду у сталном радном
односу, а могу да буду ангажовани уговором о привременом обављању послова),
Доказ:
• Лиценца и потврда да је лиценца важећа за одговарајућег извођача радова;
• За запослених 5 радника и за одговорног извођача радова фотокопије радних
књижица и Образца М, односно Уговор о ангажовању;

* Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то:
- минимум 1 теретни камион носивости од 3-7 тона;
-минимум 1 камион „путарца“ – комбинована возила за превоз радника и опреме
(поседује товарни сандук);
- минимум 1 машина за справљање бетона;
- минимум 1 путничко возило за обилазак терена.
Доказ: доставити доказе о власништву опреме (Уговор о купопродаји, рачун,
инвентарска листа, пописна листа, списак основних средстава, аналитичке картице
основних средстава) или Уговор о лизингу, закупу .
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За возила која се региструју доставити фотокопију саобраћајних дозвола важећих
на дан отварања понуда.
Напомена: Уколико понуђач као доказ доставља пописну листу, маркером да
обележи позицију у пописној листи које се односе на захтевану техничку опрему.
Уколико понуђач доставља горе наведене доказе исти се могу доставити у
неовереним копијама, с тим што наручилац може пре доношења Одлуке о додели
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединаних доказа о
испуњености услова.
*Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

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.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, док
додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

-12-

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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.
Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу
IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, испуњеност обавезних услова
мора доказати на следећи начин:
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1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - 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 лица: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора
бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде 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 Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не
може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Дозвола мора бити важећа. -14-

5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве.
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.
3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
5. Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-21/2014 –
постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови
Кнежевац -испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• 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;
• Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
• 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);
Дана: __.__.2014. године
у ____________________
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
6. Подизвођач ____________________________________________ (навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I21/2014 – постављање туристичке сигнализације на територији општине
Нови Кнежевац, испуњава све услове из члана 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);

Дана: __.__.2014. године
у ____________________
Понуђач
М.П.

____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
7. Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) из групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку
јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-21/2014 – постављање туристичке
сигнализације на територији општине Нови Кнежевац, испуњава све услове
из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);

Дана: __.__.2014. године
у ____________________
Понуђач
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора
бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује
у заједничкој понуди.
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V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О
САСТАВЉЕНА

ЈЕЗИКУ

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

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: Општинска управа општине Нови Кнежевац,
Краља Петра И Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком
,,Понуда за јавну набавку бр. ЈН I -21/2014 – постављање туристичке
сигнализације на територији општине Нови Кнежевац– НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.09.2014. године, до 12:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се
12.09.2014. године у 12:30 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Потписан и оверен образац - Изјава понуђача о испуњености услова, као и
образац Изјава подизвођача о испуњености услова (оба образца су дата у
поглављу IV одељак 3.) уколико се подноси заједничка понуда. Уколико понуђач
не достави поменуте образце из конкурсне документације, обавезан је да
достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – Услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и
упутство како се доказује испуњеност услова.
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• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној
документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством
како да се попуни (поглавље VII у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (поглавље VIII у конкурсној
документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди
(поглавље X у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из
чл. 75. став 2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији).
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Списак најважнијих радова на
постављању туристичке сигнализације
(поглавље XII у конкурсној
документацији).
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа
општине Нови Кнежевац, Краља Петра И Карађорђевића бр.1, 23330 Нови
Кнежевац, са назнаком:
8. „Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН I-21/014 – постављање
туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац– НЕ
ОТВАРАТИ“ или
9. „Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-21/014 – постављање
туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац– НЕ
ОТВАРАТИ“ или
10. „Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН I-21/014 – постављање
туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац– НЕ
ОТВАРАТИ“ или
11. „Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-21/2014 – постављање
туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац– НЕ
ОТВАРАТИ“.
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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 VI), 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 VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV 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 6) Закона и то податке о:
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•
•
•
•
•
•

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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV 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 КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара а у складу
са закљученим уговором.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке, места испоруке и монтаже опреме
Понуђач је дужан да у 2014. години, изврши испоруку и монтажу предметних
добара у року од максимално 30 дана , на свим локацијама општини Нови
Кнежевац.
Рок за испоруку добара почиње да тече од дана обостраног закључења уговора.
9.3. 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.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке.
У цену је урачуната цена добара које су предмет јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
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
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их
може користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било
какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна
трећој страни од стране наручиоца није дозвољено, без претходне писмене
сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну
мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене
структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца:
Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра И Карађорђевића бр.1,
23330 Нови Кнежевац, електронске поште на e-mail lpa@noviknezevac.rs или
факсом на број 0230/82-076) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
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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.
12. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
за јавну набавку бр. ЈН I-21/2014 –“ постављање туристичке сигнализације
на територији општине Нови Кнежевац
.
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.
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.

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
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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 без ПДВа, 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.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.

17. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

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.

18. 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.

19. 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, електронском поштом на e-mail
lpa@noviknezevac.rs , факсом на број 0230/82-076 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац. Захтев за заштиту права се може
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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
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. 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.

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча.
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22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостаке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у
року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете
понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
− Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
− Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
− Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом
траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
− Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
− Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено
да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

13. Понуда бр. _______ , од __.__.2014. године за јавну набавку добара –
постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови
Кнежевац, бр. ЈН I-21/2014.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

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

1)

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

2)

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

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.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.
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_______________________

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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.
Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.
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_______________________

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
14. Предмет јавне набавке је набавка добара – постављање туристичке
сигнализације на територији општине Нови Кнежевац, бр. ЈН I-21/2014.

Укупна цена испоруке и монтаже без
ПДВ-а

Укупна цена испоруке и монтаже са ПДВом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)

Гарантни рок за опрему (минимално 2 год.
од момента завршетка радова)

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.

_______________________

Напомена: 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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VII

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА ЈНМВ бр. ЈН I-21/2014

– Постављање

туристичке сигнализације на територији
општине Нови Кнежевац

Novi Kneževac
red.
broj

1.

2.

3.

1.

2.

Vrsta opreme ili radova

jedinica
mere

količina

A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 a - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
1
III-12 b - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
1
III-12 c - „Autobuska stanica“ (1900 x 550 mm)
kom
1
III-12 d - „Autobuska stanica“ (1900 x 550 mm)
kom
1
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T1 - Informaciona tabla „Hram Sv. Arhangela Mihaila“
kom
1
(1900 x 1200 mm)
T2 - Informaciona tabla „Plan opštine Novi Kneževac“
kom
1
(3500 x 3100 mm)
T3 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa
kom
1
nazivima ulica“ - centar (2600 x 1400 mm)
T4 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa
kom
1
nazivima ulica“ - autobuska stanica (2600 x 1400 mm)
T5 - Informaciona tabla „Stari park - spomenik pejsažne kom
2
arhitekture“ (1300 x 1200 mm)
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Rešetkasti, armatura 18 mm (4.5/3.5), L = 4.5 m
kom
4
Standardni Ø60 mm, L=3.0 m
kom
20
A. Vertikalna signalizacija
Ukupno (dinara):
B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za rešetkasti stub.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
B. Grañevinski radovi
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kom

4

kom

20

kom
10
Ukupno (dinara):

jedinična
cena (din)

iznos
(din)

REKAPITULACIJA
Cena bez PDV-a
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):
Cena sa PDV-om (20 %)
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):

Banatsko Aranñelovo
red.
broj

1.

2.

3.

1.

2.

Vrsta opreme ili radova

jedinica
mere

količina

A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 e - „Crkva“ (1500 x 550 mm), levo
kom
1
III-12 f - „Crkva“ (1500 x 550 mm), desno
kom
1
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, levo (1500 x 650 mm)
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, desno (1500 x 650 mm)
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, levo (1500 x 650 mm)
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, desno (1500 x 650 mm)
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, levo (1500 x 650 mm)
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, desno (1500 x 650 mm)
T12 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Spomen obeležje“, (1500 x 450 mm)
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
standardni Ø60 mm, L=3.5 m
kom
8
standardni Ø60 mm, L=3.0 m
kom
4
A. Vertikalna signalizacija
Ukupno (dinara):
B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
B. Grañevinski radovi

kom

12

kom
9
Ukupno (dinara):

jedinična
cena (din)

iznos
(din)

REKAPITULACIJA
Cena bez PDV-a
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):
Cena sa PDV-om (20 %)
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):

Srpski Krstur
red.
broj

1.
2.

3.

1.

2.

Vrsta opreme ili radova

jedinica
mere

količina

A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 e - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
1
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, levo (1500 x 650 mm)
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, desno (1500 x 650 mm)
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, levo (1500 x 650 mm)
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, desno (1500 x 650 mm)
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, levo (1500 x 650 mm)
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, desno (1500 x 650 mm)
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
standardni Ø60 mm, L=3.5 m
kom
6
standardni Ø60 mm, L=3.0 m
kom
2
A. Vertikalna signalizacija
Ukupno (dinara):
B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
B. Grañevinski radovi

kom

8

kom
7
Ukupno (dinara):

jedinična
cena (din)

iznos
(din)

REKAPITULACIJA
Cena bez PDV-a
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):
Cena sa PDV-om (20 %)
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):

ðala

red.
broj

1.

2.

1.

2.

Vrsta opreme ili radova

jedinica
mere

količina

A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, levo (1500 x 650 mm)
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Mesna zajednica“, desno (1500 x 650 mm)
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, levo (1500 x 650 mm)
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Ambulanta“, desno (1500 x 650 mm)
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, levo (1500 x 650 mm)
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
1
objekata „Osnovna škola“, desno (1500 x 650 mm)
A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
Standardni Ø60 mm, L=3.5 m
kom
6
A. Vertikalna signalizacija
Ukupno (dinara):
B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
B. Grañevinski radovi
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kom

6

kom
6
Ukupno (dinara):

jedinična
cena (din)

iznos
(din)

REKAPITULACIJA
Cena bez PDV-a
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):
Cena sa PDV-om (20 %)
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):

Rekapitulacija - teritorija opštine Novi Kneževac
red.
broj

1.

2.

Vrsta opreme ili radova

jedinica
mere

A. Vertikalna signalizacija
A.1. Novoprojektovana vertikalna signalizacija
Retroreflektujući saobraćajni znak, strelasti putokaz, klasa I
III-12 a - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
III-12 b - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
III-12 c - „Autobuska stanica“ (1900 x 550 mm)
kom
III-12 d - „Autobuska stanica“ (1900 x 550 mm)
kom
III-12 e - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
III-12 f - „Crkva“ (1500 x 550 mm)
kom
Retroreflektujući saobraćajni znak, pravougaoni oblik, klasa I
T1 - Informaciona tabla „Hram Sv. Arhangela Mihaila“
kom
(1900 x 1200 mm)
T2 - Informaciona tabla „Plan opštine Novi Kneževac“
kom
(3500 x 3100 mm)
T3 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa
kom
nazivima ulica“ - centar (2600 x 1400 mm)
T4 - Informaciona tabla „Plan grada Novi Kneževac sa
kom
nazivima ulica“ - autobuska stanica (2600 x 1400 mm)
T5 - Informaciona tabla „Stari park - spomenik pejsažne kom
arhitekture“ (1300 x 1200 mm)
T6 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Mesna zajednica“, levo (1500 x 650 mm)
T7 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Mesna zajednica“, desno (1500 x 650 mm)
T8 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Ambulanta“, levo (1500 x 650 mm)
T9 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Ambulanta“, desno (1500 x 650 mm)
T10 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Osnovna škola“, levo (1500 x 650 mm)
T11 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Osnovna škola“, desno (1500 x 650 mm)
T12 - Informaciona tabla za voñenje korisnika javnih
kom
objekata „Spomen obeležje“, (1500 x 450 mm)

količina

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
1

jedinična
cena (din)

iznos
(din)

3.

1.

2.

A.2. Ostala oprema vertikalne signalizacije
Stub nosač saobraćajnog znaka, pocinkovani
rešetkasti, armatura 18 mm (4.5/3.5), L = 4.5 m
standardni Ø60 mm, L=3.5 m
standardni Ø60 mm, L=3.0 m
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski i montažno-demontažni radovi
Izrada temelja
Izrada temelja za standardni stub Ø60 mm.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Izrada temelja za rešetkasti stub.
Komplet sa kopanjem, pripremom za betoniranje,
betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera, odvoz
viška materijala i dr.
Montažno - demontažni radovi
Montaža saobraćajne signalizacije
B. Grañevinski radovi

kom
4
kom
20
kom
26
Ukupno (dinara):

kom

46

kom

4

kom
32
Ukupno (dinara):

REKAPITULACIJA
Cena bez PDV-a
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):
Cena sa PDV-om (20 %)
A. Vertikalna signalizacija
B. Grañevinski radovi
Ukupno (dinara):

Напомена:
− Признају се само понуде које обухватају сву тражену опрему.
− Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Датум: __.__.2014. година
Понуђач

М.П.
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_______________________

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-40-__
Дана: ___.___.2014. године
Нови Кнежевац

УГОВОР
о постављању туристичке сигнализације на територији
општине Нови Кнежевац
Овај Уговор закључен је између:
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1
Нови Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс
0230/82-076 и e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран
Гајин (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране,
и____________________________,
са
седиштем
у
______________________________________, ПИБ ______________, матични број
________________,
број
рачуна
_____________________,телефон
________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,
кога заступа директор ______________ ( у даљем тексту: Извођач радова) с друге
стране.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-21/2014) –
Општинска
управа
општине
Нови
Кнежевац
као
Наручилац
и
_______________________________ као Извођач радова приступају закључењу
следећег Модела уговора:
Члан 1.

Предмет овог уговора је постављање туристичке сигнализације на територији
општине Нови Кнежевац према Понуди Извођача бр. ____ од _______ 2014.
године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.

Извођач се обавезује да радове : постављање вертикалне сигнализације и то
ретрорефлектујуће саобраћајне знакове, стреласте путоказе класе I,
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pетрорефлектујућe саобраћајнe знакове правоугаоног облика класе I као и остале
опреме вертикалне сигнализације-стубове носача саобраћајног знака, поцинковани
х и грађевински и монтажно-демонтажни радови који се састоје од израде темеља и
монтажно – демонтажних радова,изврши у складу са техничким захтевима
Наручиоца и правилима струке, у свему према Понуди описаној у члану 1. овог
уговора.
Уколико надзорни орган утврди да радови које извођач изведе имају извесне
недостатке у погледу квалитета и очигледних грешака, извођач мора исте да
отклони најкасније у року од 8 дана од дана када је сачињен записник о
рекламацији.
При формирању и постављању туристичке сигнализације Извођач се обавезује да
ће се придржавати техничких услова предвиђених у следећим прописима и
законима: Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС бр. 41/09); Закон
о јавним путевима (Службени гласник РС, бр. 101/2005 и 123/2007),Законом о
планирању и изградњи (Службени гласник РС „бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука
УС, 24/11 и 121/12), Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник
РС, бр. 26/2010) и Правилником о садржини и начину истицања туристичке
сигнализације (Службени гласник РС, бр. 22/2010);
Члан 3.

Извођач је у обавези да радове изврши у року од 30 дана од дана закључења
уговора .
Сматраће се да су уговорени радови извршени када извођач изврши комплетан
посао, а то потврди надзорни орган наручиоца.
Члан 4.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи
_____________________ динара, ПДВ износи _________________ динара, што
укупно износи ______________________ динара.
Назначени износ Наручилац ће уплатити на рачун бр.________________ код Банке
_____________________________у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све
недостатке, и то у року од 48 сати од момента пријема писменог обавештења од
стране Наручиоца, у противном одговоран је и сноси сву насталу штету.
Члан 6.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о
облигационим односима и други прописи из области која је предмет овог уговора.
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Члан 7.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се
споразумом, у супротном надлежан је стварно и месно надлежни суд према
седишту Наручиоца.

Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за
Наручиоца, а 2 (два) за Извођача радова.
ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

__________________

___________________

Напомена: Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попунити сва празна
места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је исти додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
набавке.
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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 за јавну набавка постављање туристичке сигнализације на
територији општине Нови Кнежевац, бр. ЈН I-21/2014, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
(У ДИНАРИМА)

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.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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_______________________

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У
складу
са
чланом
26.
____________________________________________________,
(назив понуђача)
даје:

Закона,

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке- постављање туристичке сигнализације на територији
општине Нови Кнежевац, бр. ЈН I-21/2014, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: __.__.2014. година

Понуђач

М.П.

_______________________

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 ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке- постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови
Кнежевац, бр. ЈН I-21/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: __.__.2014. година

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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XII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
за набавку радова- ЈН I-21/2014 је набавка- постављање туристичке
сигнализације на територији општине Нови Кнежевац
У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном купцу, лицу за
контакт, датуму закључења уговора као и податак о износу - вредности уговора.
Уз Списак приложити фотокопије Уговора или фактуре (из 2011.2012. и 2013.
год).
Износ-вредност
Ред.
Лице за контакт
Референтни купац
Датум уговора уговора у дин.без
Број
и број телефона
ПДВ-а

УКУПНО:
У случају већег броја референци, умножити образац у потребном броју примерака.

У _____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П. _________________________

Дана:_________________
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