РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ИЗРАДЕ РЕВИЗИЈЕ
ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ У
ЗАЈАЧИˮ, БРОЈ 1.2.6/18

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 27.04.2018. године до 11,00 часова
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 27.04.2018. године у 11,15 часова

Београд, април 2018.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-0227/2018-02 од 27.03.2018.г. и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 404-0227/1/2018-02 од 27.03.2018.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности Услуга израде ревизије пројекта
„Санације, затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ
Садржина конкурсне документације:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

II

IV

Техничке карактеристике (спецификације) предмета
набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за избор најповољније понуде

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9-16

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

17-26

VII

Модел уговора

27-30

VIII

Образац изјаве о достављању менице као средства
обезбеђења
Референтна листа

32

Образац потврда о референцама

33

III

IX
IX-А
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Министарство заштите животне средине
Немањина 22-26, 11000 Београд
интернет адреса: www.ekologija.gov.rs
Предмет јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности Услуга израде ревизије пројекта „Санације, затварања и
рекултивације депоније у Зајачиˮ за потребе Наручиоца.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Број јавне набавке из Плана набавки је 1.2.6/18.
Назив и ознаке из општег речника набавке:
90722000 – Санација животне средине.
Контакт особе:
Бојана Гајић: bojana.gajic@ekologija.gov.rs
Слободан Цветковић: slobodan.cvetkovic@ekologija.gov.rs

Конкурсна документација има укупно 33 страницa.
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II
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)

У току реализације санације депоније Зајача у 2017. години, Извршилац услуге и
Стручни надзор указали су да је потребно обавити додатне послове и радње за решавање
проблема наношења рекултивисаног слоја и травнатог покривача на косинама депоније
Зајача и обезбеђење стабилности овог слоја. Имајући ово у виду указала се потреба за
Ревизијом пројекта „Санација, затаварање и рекултивација депоније у Зајачиˮ у делу
наношења и стабилности рекултивационих слојева на косинама депоније Зајачи.
У поступку ревизије Пројекта „Санација, затварање и рекултивација депоније у
Зајачиˮ потребно је дати:
- Техничко решење наношења и обезбеђење статичке и ерозионе стабилности
рекултивационог слоја и травнатог покривача на косинама депоније Зајача;
- Извршити одговарајуће техничке прорачуне за предложено техничко решење;
- Израдити потребне цртеже и шеме за предложено техничко решење;
- Описати извођење техничког решења;
- Временска динамика извођења техничког решења;
- Дати предмер и предрачун послова и материјала за предложено техничко решење.
Ревизију је потребно извршити на основу постојећег пројекта „Санација, затварање
и рекултивација депоније у Зајачиˮ на који је сагласност дало Министарство, на
основу обиласка локације, мишљења одговорног пројектанта као и на основу геодетског
снимка претходно изведених радова на депонији у 2016. и 2017. години.
У циљу сагледавања целокупне ситуације око наношења рекултивисаног слоја и
травнатог покривача на косинама индустријске депоније јаловине (шљаке) из топионице у
Зајачи (степен изведених послова, нагиб терена, профил и подлога терена и друго),
понуђач може обићи локацију која је предмет набавке. Обилазак локације треба унапред
најавити Слободану Цветковићу на телефон 011/31-22-896 или 011/28-565-37, у току
радног времена наручиоца понедељак-петак од 07.30 до 15.30 часова.

Датум: ____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Напомена: Понуђач обавезно потписује и оверава овај образац
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:

Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:
Правна лица:Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници:Извод
из
регистра
Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
Начин доказивања:
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
привреде, кривична дела против животне конкурсне документације), којом понуђач
средине, кривично дело примања или под пуном материјалном и кривичном
давања мита, кривично дело преваре (чл. одговорношћу потврђује да испуњава услове
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН):
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Правна лица: 1) Извод из казнене ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
евиденције, односно уверењe основног
овом конкурсном документацијом
суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична
дела
против
привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.Напомена:
Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
5 од 33

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.6/18

седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од
кривичних
дела
организованог
криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује
да
законски
заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне
средине,
кривично
дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.

3.

Начин доказивања:
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН):
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног
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4.

органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Пословни капацитет:
Да је Понуђач у периоду од 2015.-2018.
година обавио најмање 3 услуге израде
пројектно-техничке
докуметације
из
области нискоградње од којих је минимум
једна услуга била израда пројектнотехничке докуметације на решавању
проблема нестабилности терена на
одређеном локалитету.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ 1: Попуњена Референтна листа –
Образац 7 у конкурсној документацији;

Кадровски капацитет:
Да понуђач има на располагању следеће
лице у сталном радном односу у радном
односу или ангажована на неки други
начин сходно Закону о раду (уговор о
делу
или
уговор
о
привремено
повременим пословима):
- најмање 1. дипломираног инжењера
грађевине
(одговорни пројектант) са
лиценцом бр. 310., или 312. Инжењерске
Коморе Србије и минималним искуством у
струци од 5 година;
- најмање 1. дипломираног инжењера
грађевине
(одговорног пројектанта) са
лиценцом бр. 316. Инжењерске Коморе
Србије и минималним искуством у струци
од 5 година;
- најмање 1. (једног) дипломираног
инжењера геодезије који поседује лиценцу
бр. 372 (одговорни пројектант геодетских
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Доказ 1: Копија М-А обрасца фонда ПИО
за стално запослене и лица која су у радном
односу код понуђача (за сваког радника
појединачно) из кога се види да је радник
пријављен на пензијско и инвалидско
осигурање или копије одговарајућих
уговора закључених у складу са Законом о
раду из којих се види да је одређено лице
ангажовано код понуђача.
Доказ 2: Копије уговора о раду или другом
виду радног ангажовања или потврде
послодаваца, из којих се прецизно може
утврдити тражено радно искуство у струци.
Доказ 3: Копије свих тражених лиценци
које су наведене код сваког лица посебно
(у загради) обавезно доставити како је
наведено, као и потврде Инжењерске
Коморе Србије о важењу истих

Доказ 2: Потврде о референтним
набавкама, које морају бити попуњене,
потписане и оверене печатом референтних
наручиоца/купаца – Образац 7-А
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пројеката) Инжењерске Коморе Србије и
минималним искуством у струци од 5
година;
- дипломираног инжењера пејзажне
архитектуре (одговорни пројектант) са
лиценцом бр 373. Инжењерске Коморе
Србије и минималним искуством у струци
од 5 година.

III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова (пословног и кадровског капацитета) доказује се
достављањем доказа како је наведено у табели за додатне услове. (Образац 7. и 7. – А у IX
поглављу и сви други тражени документи наведени у табели за додатне услове).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. Доказ за додатни услов – пословни капацитет може да достави само
један понуђач из групе понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености
услова), понуђач ће бити дужан да достави доказе наведене у табели за обавезне услове.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
IV
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а из Обрасца понуде.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „најкраћи
извршења услуге“.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
буде извучен путем жреба.

као
рок
није
који

V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику.
Уколико се у понуди прилаже документација која није сачињена на српском језику,
потребно је да се уз исту достави и оригинал или копија овереног превода код
судског тумача тог документа, како би се могла утврдити стварна садржина понуде и
поређење исте са другим понудама.
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2. Начин подношења понуде
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.
Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом на предњој страни мора
имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ – Услуга израде ревизије пројекта
„Санације, затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, број 1.2.6/18“.
Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 11,00
часова дана 27.04.2018.године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац Техничке карактеристике предмета јавне набавке;
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде – није обавезан (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
• Образац Изјава о достављању сопствене менице као средства финансијског
обезбеђења;
• Модел уговора;
• Референтна листа (Образац 8);
• Потврде о референтним набавкама (Образац 8-А);
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације које понуђачи
могу преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници www.ekologija.gov.rs.
Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине
саставни део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери
печатом. Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима
је назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима
или понуда није заједничка.
10 од 33

Конкурсна документација за ЈН мале вредности број 1.2.6/18

Јавно отварање понуда спровешће се дана 27.04.2018. године у 11,15 часова у
просторијама Наручиоца, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд – канцеларија
610 (зграда СИВ 3).
3. Измена, допуна и опозив понуде
До истека рока за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни, измени и
допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан
да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Достава измене, допуне или опозива понуде врши се на исти начин као достављање
понуде, у затвореној коверти/кутији на којој је јасно назначено:
Измена (односно допуна, односно измена и допуна, односно опозив) понуде за јавну
набавку број 1.2.6/18 - Услуга израде ревизије пројекта „Санације, затварања и
рекултивације депоније у Зајачиˮ – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте потребно је навести назив и адресу понуђача. Уколико
понуду подноси група понуђача, на полеђини је потребно то назначити и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Измена и/или допуна понуде мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити
њену стварну садржину као и стварну садржину измењене/допуњене понуде у циљу
могућности упоређивања исте са другим понудама. У супротном, сматраће се да
измена/допуна понуде није достављена и разматраће се првобитно достављена понуда.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
4. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена, те неће бити ни разматрана као прихватљива.
5. Валута и цена у понуди
Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Понуђена цена за предметну набавку је фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
6. Критеријуми за оцењивање понуда
Основни критеријум
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Одлука о додели уговора биће донета у корист понуђача који буде понудио најнижу цену,
а да је претходно његова понуда утврђена као прихватљива од стране Комисије за јавну
набавку.
Резервни критеријуми
Уколико понуђачи поднесу 2 или више понуда са истом најнижом ценом, утврђује
се као први резервни критеријум- рок за извршење услуге, који понуђачи нуде у Обрасцу
понуде. Најповољнија понуда биће она која понуди краћи рок извршења предметне
услуге.
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7. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Овлашћено лице понуђача потписује и оверава Образац - Изјава о достављању
сопствене менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла
(безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), у висини 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен
уговор. Изабрани понуђач мора да достави у року од 7 дана од дана потписивања уговора
бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла, Менично
овлашћење у корист наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној
регистрацији менице.
8. Важење понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од
понуђача продужење рока важења понуде. Ако понуђач прихвати захтев за продужење
рока важења понуде, не може мењати своју понуду.

9. Понуда са подизвођачима
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).
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.
10. 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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
• члану групе који доставља средство обезбеђења
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
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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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. Трошкови припремања понуде
Понуђач треба да попуни, потпише и овери Oбразац 3 конкурсне документације у
поглављу V у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не мора да попуњава,
потписује и оверава овај образац.
12. Независна понуда
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац 4 у поглављу V – Изјава о
независној понуди у конкурсној документацији. На тај начин он потврђује да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
13. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82.
Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах и без
одлагања достави доказ негативне референце.
14. Посебни захтеви наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде
14.1. Рок и место извршења услуге
Наручилац захтева од изабраног понуђача да предметну услугу изврши у року не
дужем од 45 дана од дана закључења уговора.
Место извршења услуга је код Наручиоца на адреси Омладинских бригада 1, Нови
Београд.
14.2. Начин и рок плаћања
Наручилац ће плаћање вршити у року не краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана
службеног пријема исправног рачуна и Записника о примопредаји потписаног од
представника Наручиоца и Понуђача.
15. Заштита података и поверљивост
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са
чланом 14. ЗЈН. Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља
на располагање у складу са чланом 15. ЗЈН.
16. Вршење увида понуђача у пројектну документацију
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у пројекат „Санација, затварање и
рекултивација депоније јаловине из топионице у Зајачи”, који је израдио Институт
„Кирило Савић” и на основу којег ће се вршити предметна услуга и остали пратећи
послови. Увид у пројекат може се извршити радним данима у времену од 13 до 14 часова
у просторијама Наручиоца на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија
537. Лица задужена за контакт и давање пројекта на увид је Слободан Цветковић или
Весна Митровић. Телефон за најаву вршења увида у пројекат за заинтересована лица је
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011/31-22-896 или 011/28-565-37, у току радног времена наручиоца понедељак-петак од
07.30 до 15.30 часова.
17. Додатне информације и/или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail bojana.gajic@ekologija.gov.rs или факсом на број 011/31-31361] тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Услуга израда
ревизије пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, ЈН
бр1.2.6/18”.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
18. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола и
допуштене исправке
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. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
20. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: bojana.gajic@ekologija.gov.rs;slobodan.cvetkovic@ekologija.gov.rs, факсом на број
011/31-31-361 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
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3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број
1.2.6/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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VI
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезно;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Техничке карактеристике предмета набавке (спецификација);
8) Модел уговора;
9) Образац изјаве понуђача о достављању менице као средства обезбеђења(Образац
7);
10) Референтна листа (Образац 8);
11) Потврда о референцама (Образац 8-А).
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
Услуга израде ревизије пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ
за потребе Наручиоца, ЈН бр. 1.2.6./18
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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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 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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ
Уписује понуђач где је предвиђено

Укупна понуђена цена за предметну услугу без ________________динара
ПДВ-а у динарима
Укупна понуђена цена за предметну услугу са ________________динара
ПДВ-ом у динарима
У року не краћем од 5 и не
Рок и начин плаћања
дужем од 45 дана од дана
службеног пријема исправног
рачуна
и
Записника
о
примопредаји
пројекта
„Санације,
затварања
и
рекултивације депоније у
Зајачиˮ
_________ дана од дана
Рок важења понуде
(не може бити мањи од 60 дана)
отварања понуда
Рок извршења предметне услуге (не може бити У року од ______ дана од дана
уговора
да
дужи од 45 дана од дана потписивања закључења
финални документ испоручи у
уговора)
по 3 примерка у аналогном и
дигиталном
облику
потписаном
од
стране
одговорног пројектанта
Нови Београд, Омладинских
Место извршења
бригада 1

Датум

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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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

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

Предмет јавне набавке
Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) У колони укупна цена услуге без ПДВ-а уписати укупан износ за предметну услугу без
ПДВ-а;
2) У колони укупна цена услуге са ПДВ-ом уписати укупан износ за предметну услугу са
ПДВ-ом;
Напомена: У цену су урачунати сви трошкови неопходни за вршење предметне услуге.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Датум:

М.П.
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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.
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ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуга израде ревизије пројекта „Санације, затварања и
рекултивације депоније у Зајачиˮ, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу:
ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________________[навести назив и
седиште понуђача] у поступку јавне набавке Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

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

Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

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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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗРАДЕ РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈЕ,
ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ У ЗАЈАЧИˮ

Уговорне стране:
1. Република Србија - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд,
улица Немањина број 22-26, ПИБ 110125138, матични број 17907344, које представља
министар Горан Триван (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _____________________________________са седиштем у ______________________,
улица
и
број
___________________________,
кога
заступа
директор
_______________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуга) (попуњава
понуђач)
ПИБ: _____________________ (попуњава понуђач)
Матични број: _____________(попуњава понуђач
Брoj рачуна: __________________________код банке_______________(попуњава понуђач)
Остали чланови групе/подизвођачи (само уколико има њиховог учешћа):
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4.________________________________________
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту : Закона), спровео поступак јавне набавке мале
вредности чији је предмет прибављање Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, за своје потребе, јавна набавка број
1.2.6/18;
- да је Извршилац услуге дана _______ 2018. године, доставио понуду број ___________(у
даљем тексту: Понуда), која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне
документације, а која је саставни део Уговора;
- да је Наручилац, у складу са чланом 107. и 108. Закона, донео Одлуку о додели уговора
број: ___________ од ____________2018. године, којом је уговор доделио Извршилац
услуга (недостајући подаци биће накнадно попуњени)
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број __________(попуњава
Наручилац), закључује са Извршиоцем услуге Уговор на основу члана 112. и 113. Закона
о јавним набавкама.
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Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
прибављањем Услуга израде ревизије пројекта „Санације, затварање и рекултивација
депоније у Зајачиˮ, у свему према прихваћеној Понуди и Техничким карактеристикама
(опис) предмета набавке која је саставни део Уговора.
У поступку ревизије Пројекта „Санација, затварање и рекултивација депоније у
Зајачиˮ потребно је дати:
- техничко решење наношења и обезбеђење статичке и ерозионе стабилности
рекултивационог слоја и травнатог покривача на косинама депоније Зајача;
- Извршити одговарајуће техничке прорачуне за предложено техничко решење;
- Израдити потребне цртеже и шеме за предложено техничко решење;
- Описати извођење техничког решења;
- Временска динамика извођења техничког решења;
- Дати предмер и предрачун послова и материјала за предложено техничко решење.
Вредност уговора
Члан 2.
Укупна уговорена вредност за Услугу израде ревизије пројекта „Санације,
затварање и рекултивација депоније у Зајачиˮ износи _________________ динара без
ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. У цену су урачунати
сви трошкови које Извршилац услуге има у реализацији предметне јавне набавке. (попуњава
понуђач) Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени тј. не може
се мењати до коначног испуњења уговора.
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да износ из члана 2. став. 1. овог Уговора плати Извршиоцу
услуге у року не краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана службеног пријема исправног
рачуна и Записника о примопредаји предмета набавке потписаног од представника
Наручиоца и представника Извршиоца услуге.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 4.
Извршилац услуге, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, предаје
Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- Бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла са
назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ (безусловну и
неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека
рока на који је закључен уговор;
- Менично овлашћење да се сопствена меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен
уговор, клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети
на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
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- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Извршиоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана пре дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Извршиоцу услуге.
Наручилац ће, уколико Извршилац услуга не буде извршавао уговорне обавезе у
свему према одредбама овог Уговора, активирати достављено средство обезбеђења за
добро извршење посла.
Рок и начин извршења предметне услуге
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да Услуге које су предмет овог уговора изврши
најкасније у року од:_________________дана, и да финални документ испоручи у по 3
примерка у аналогном и дигиталном облику потписаном од стране одговорног
пројектанта.(понуђач уписује време потребно за ревизију пројекта из Обрасца понуде
који не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања Уговора).
Уговорна казна
Члан 6.
Ако Извршилац не изврши услуге у року одређеном у члану 5. овог Уговора,
дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од
укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 5% (пет процената)
уговорене цене.
Наплата уговорне казне за кашњење у извршењу услуге не искључује могућност
реализације средства обезбеђења за добро извршење посла.
У случају неоправданог кашњења Извршиоца услуге дуже од 10 радних (десет)
дана, Наручилац има право да раскине уговор.
Посебна обавеза Извршиоца услуге
Члан 7.
Извршилац услуге је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани
начин.
Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Члан 8.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси Извршилац услуге, члан 74. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
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Комуникација
Члан 9.
Комуникација између Наручиоца и Извршилац услуге, а у вези са реализацијом
овог уговора, одвијаће се електронским путем преко координатора који су за то одређени.
Одговорно лица Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза
је:
Слободан
Цветковић,
телефон
064/81-66-489,
е-mail
slobodan.cvetkovic@ekologija.gov.rs.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Извршилац
услуге
је:
_________________________,
телефон
________________,
email:_______________________________________(попуњава -Понуђач).
Завршне одредбе
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, и траје до коначног извршења свих
уговорних обавеза. Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 15
дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног
рока, ако Извршилац услуге не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним
роковима, о чему ће га писаним путем обавестити.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исте не могу решити договором, спор ће решавати стварно
надлежан суд у Београду.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима у делу који није супротан императивним одредбама Закона о
јавним набавкама, Закона о буџетском сиситему и Закона о буџету.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два)
примерка налазе код сваке уговорне стране.

за НАРУЧИОЦА
МИНИСТАР

за ИЗВРШИОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР

Горан Триван
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VIII
ОБРАЗАЦ 7 - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ИЗЈАВА

Понуђач ______________________________________________________(назив и седиште понуђача)
изјављује да ће Наручиоцу, у случају доделе уговора за јавну набавку Услуга израда
ревизије пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, број 1.2.6/18,
у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити бланко потписану и оверену
сопствену меницу за добро извршење посла - безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без
протеста”, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10
дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор, као и Менично овлашћење у
корист Наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији
менице.
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IХ
ОБРАЗАЦ 8
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
___________________________________________________________________________
(Назив понуђача/члана групе)
___________________________________________________________________________
(Седиште и адреса)

У образац морају бити уписани тражени подаци о предмету вршења услуге,
кориснику тих услуга и години закључења уговора. Под референтом набавком
сматра се успешно реализован пројекат израде пројектно-техничке докуметације из
области нискоградње од којих је минимум једна услуга била израда пројектно-техничке
докуметације на решавању проблема нестабилности терена на одређеном локалитету.
За испуњење додатног услова понуђач мора имати најмање три референтне набавке.
Јавна набавка мале вредности број: 1.2.6/18
Ред.
бр.

Предмет вршења услуге

Назив наручиоца/корисника

Година закључења
уговора

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника
овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из
групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника овај образац
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђач.

Датум
М.П.
_______________________
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IХ-A
ОБРАЗАЦ 8-А
ОБРАЗАЦ -ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
Назив референтног
наручиоца/купца: __________________________________
Седиште: __________________________________
Улица и број: __________________________________
Телефон: __________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: ____________________________________
У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
којом
потврђујемо
да
је
понуђач
__________________________________________________, као самостални извршилац или
учесник у заједничкој понуди извршио услуге на основу закључених уговора о набавци
____________________________________________________
(навести предмет набавке)
у периоду од претходне четири године (2015, 2016, 2017. и 2018.), успешно реализоваo
пројекат у вези са истраживањима услуге израде пројектно-техничке докуметације из
области нискоградње од којих је минимум једна услуга била израда пројектно-техничке
докуметације на решавању проблема нестабилности терена на одређеном локалитету.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке услуга – Услуга израде ревизије пројекта „Санације,
затварања и рекултивације депоније у Зајачиˮ, ЈНМВ- број: 1.2.6/18 и у друге сврхе се не
може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Дана___________

М.П

Референтни наручилац/купац
___________________________

НАПОМЕНА - Образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из
референтне листе. Узимају се у обзир и уговори који су закључени пре релевантног
периода (релевантан је период од 2015.-2018. године од дана истека рока за подношење
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) с тим да у смислу ове јавне набавке
ТРЕБА УПИСАТИ САМО ИЗНОСЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015.-2018.
ГОДИНЕ ПРЕ ДАНА ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.
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