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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/19

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Пројекат изградње главне трасе новог

топловода магистрале III до насеља „Потића воће“ у Обреновцу
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Укупан број страна документације: 59

Обреновац, 2019. година
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
адреса: Цара Лазара 3/1,11500 Обреновац
интернет страница: www.toplovodobrenovac.org.rs
ПИБ: 104764767
МБ: 20233940
Шифра делатности: 3530

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке бр. 19/19 је набавка услуга – Пројекат изградње главне трасе новог
топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) –

4. ШИФРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
71320000 – Услуге техничког пројектовања
5. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ ЛИЦЕ И СЛУЖБА:
Лице/а за контакт:
Иван Аџић, Комерцијална служба (Одељење набавке), fax: 011/8728-237
E-mail адреса: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs
(радно време 07-15 часова, радним данима).
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II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 19/19 је набавка услуга – Пројекат изградње главне трасе новог
топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) –
.

Назив и ознака из општег речника набавке:
71320000 – Услуге техничког пројектовања

Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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III
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
ОПИС УСЛУГА ИДР...)

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
техничке документације за изградњу главне трасе новог топловода магистрале III до насеља
„Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III)
3.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Пројектни задатак
Општи део
Објекат:

Магистрални вод III Магистрала од Термоелектране „Никола
Тесла – а“ до раскрснице улице Мајданске и Ђачког Батаљона

Локација објекта: Насеље Уровци, Звечка и Обреновац
КП 794/4, 1868/2, 1933, 790, 789, 781, 1425/1, 1881, 1427/1, 1428,
1429, 1431, 1434/1, 1434/3, 1439, 1880/1, 1440, 1850/3, 1879, 1458,
1877, 1640, 1459, 1632, 1631, 1629, 1628, 1627, 1626, 1624, 1622,
1463, 1464, 1465, 1621, 1619, 1618, 1616, 1615, 1614, 1612, 1611,
1610, 1609, 1608, 1489, 1490/15, 1601, 1600/1, 1600/4, 1600/5,
1600/6, 1600/2, 1600/9, 1600/3, 1600/7, 1600/8 КО Уровци
КП 4798, 309/2, 309/3, 309/4, 309/1, 306, 305, 3174, 3175, 3176,
3177, 3178, 3179, 4801, 3180/14, 3180/13, 3180/12, 3180/1, 3185,
3186, 3187, 3188, 300/2, 302/1, 303, 2973/1 КО Звечка
КП 2030, 1661, 2013/1, 2013/3, 2012, 2011, 2006, 2005, 1995, 1954,
1966, 1955, 1956, 2096, 1852/1, 1850/20, 1850/17, 1850/16, 1957,
1850/15, 1849/3, 1845, 1844, 1839/13, 1839/15, 1839/16, 1839/17,
1839/2, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6, 1855, 1839/8, 1840, 1841,
1842, 1817, 1818, 1820, 1819, 1813, 1401/1, 1475/1, 1472/1, 1539/13,
1539/7, 1467/1 КО Обреновац

Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за
извођење

Назив и ознака пројекта: 6 – Пројекат машинских инсталација, 2 – Пројекат
конструкције, 4 – Електротехнички пројекат

Инвеститор:

Градска управа Града Београда за потребе ЈКП „Топловод“
Обреновац

Пројектант:
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3. 2. ТЕХНИЧКИ ОПИС
Систем даљинског грејања Обреновца тренутно се снабдева топлотном енергијом са
блокова I и II ТЕНТ-а. У перспективи је предвиђено да после изградње топлодалековода за
Београд биће могуће снабдевање система топлотном енергијом комбиновано преко препумпне
станице Сава и са блокова I и II.
Према дугорочном плану снабдевања топлотном енергијом општине Обреновац потребно
је 246,00 MWTe. Капацитет блоковаI и II јеоко 197,00 MWTe, преостале потребе за топлотном
енергијом биће домирене са препумпне станице Сава са система топлодалековода за Београд.
Тренутно систем даљинског грејања Обреновца троши око 110,00 MWTe. Због истеклих
ресурса примарне мреже ово су тренутно максимални капацитети које систем може да издржи.
Због тога се приступило изради пројектне документације новог магистралног вода који ће
омогућити прикључење нових конзумних подручја и повезивање постојећих конзумних подручја
на нови магистрални вод. На тај начине омогућује се повезивање нових и прогушћавање
постојећих конзумних подручја који би били повезани на постојећи систем.
Списак конзумних подручја са капацитетом који ће бити прикључени на Магистрални
воддат је на крају овог пројектног задатка.
Границе пројекта: Место убода на постојећи Магистрални вод „0 магистрала“ на
стационажи 0+293.00 м од спољњег зида објекта „Тент-а“, раскрсница улице Ђачког Батаљона и
Мајданске улице (КП 1467/1 КО Обреновац). Цевовод од ограде ТЕНТа до места прикључења и
будућа веза са препумном станицом Сава нису предмет овог пројекта.
Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац као дистрибутер топлотне енергије
планирало је изградњу новог магистралног вода III Магистрала. Нови магистрални вод снабдевао
би топлотном енергијом подручја која нису тренутно топлификована и за побољшљње снабдевања
топлотном енергијом тренутно прикључених подручја.
Предмет израде пројектне документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за
извођење) је део магистралног вода од места за прикључење надземни део постојећег примарног
вреловода (Магистрала „0“), стационажа 0 + 293.00 м од спољњег зида ТентAдо раскрснице улице
Ђачког Батаљона и Мајданске улице (КП 1467/1 КО Обреновац).
Укупна дужина трасе вреловода који је предмет пројекта износи око 5 000 м.
Новопројектовани вреловод се прикључује на постојећи вреловод надземно (постојећи
вреловод се састоји од једне разводне цеви Ø711,0x10 и две повратне цеви димензија Ø508,0x8,0 у
изолацији од минералне вуне у облози од полиестера). Повезивање извршити на све три цеви. По
прикључењу цеви даље водити подземно по принципу директног полагања у земљу. Одмах по
прикључењу и почетку подземног вођења цевовода формирати комору где ће се три цеви свести
на две и предвидети могућност преграђивања цевовода.
Параметри новопројектованог вреловода су следећи:
пројектована температура – 115/750C
пројектована класа притиска – PN 16.
Вреловод је двоцевни са дирекним полагањем, осим на деловима прелаза преко канала
Купинац и место спајања са постојећим цевоводом. У зони полагања цевовода предвидети две
панцир окитен цеви за полагање система за пренос података.
Приликом одређивање трасе цевовода држати се трасе дефинисане у Идејном решењу са
дозвољеним одступањима у оквиру катастарских парцела дефинисаних у пројектном задатку.
Код деоница са директним полагањем предвиђена је примена предизолованих система
израђених према:
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SRPSEN 253 – Предизоловани подземни системи за врелу воду, челична основна цев,
полиуретанска термичка заштита и спољна заштитна цев од полиетилена високе густине.
SRPSEN 448 – Предизоловани подземни цевни системи за врелу воду – предизоловани фитинзи:
челични основни фитинг, полиуретанска термичка изолација и спољна заштитна цев од
полиетилена високе густине
SRPSEN 489 – Предизоловани подземни цевни системи за врелу воду – предизоловани спојеви:
спољна заштита споја од полиетилена високе густине, полиуретанска термичка изолација
SRPSEN 13480 – Индустријски метални цевоводи
На надземним деловима предвиђена је примена предизолованог система који се састоји од
металне медијумске цеви изоловане са полиуретаном у спирофалц лименој облози.
За изолацију спојних места предвиђене су умрежене термоскупљајуће спојнице без
термоскупљајућих мажетни.
Температуске дилатације цевовода се у зависности од дужине праволинијских деоница
прихватају самокомпезацијом или предгревањем. На тај начин се постиже да напони у цевоводу
услед спречених и неспречених температурских деформација, као и других оптерећења (бочна и
вертикална реакција тла, тежинско оптерећење, силе трења и оптерећење од саобраћаја) морају
бити нижи од граничних вредности. Пројектом треба утврдити техничко решење начина
преднапрезања вреловода – начин припреме цевовода пре преднапрезања, те тачан опис начина
пуштања новоположеног вреловода у погон.За предизоловану опрему предвидети централни
систем за надзор и дојаву места квара на цевоводу.
Предвиђена одвајања за вреловодну дистрибутивну мрежу у капацитетима и димензијама
датим у прилогу пројектног задатка изводе се у коморама као непредизолована или на местима где
не постоји могућност изградње комора предизолованим одвајањима. На свим предвиђеним
одвајањима предвидети преградну арматуру. На предизолованим одвајањима предвидети
предизоловану преградну арматуру. Као преградну арматуру у коморама предвидети славине. За
величине преко ДН200 предвидети преградну арматуру са пужним преносом.
Преградне коморе на магистралној цеви потребно је дефинисати на месту прикључења и
зони Звечке на одвајању за индустријску зону и између темена Т87 – Т91 . Дефинисати брзину
затварања преградне арматуре да би се избегао негативан утицај хидрауличког удара на пумпно
постројење у пумпноизмењивачкој станици у кругу ТЕНТ-а.
Пражњење магистралне цеви обавља се гравитационо, на основу овог захтева дефинисати
нивелету магистралног цевовода. Дефинисати одваздушење цевовода у највишим тачкама
нивелете цевовода. Дубину полагања дефинисати на основу оцене стабилности цевовода, начина
полагања и геотехничке документације (Геотехничка документација за потребе израде главног
пројекта магистралног вода звечка – III Магистрала од ТЕ Никола Тесла – а – Насеље Бело Поље,
лева страна Тамнавске улице - Геолошки институт Србије – 2008.год).
Укрштање са државним путем IIа бр. 120 и Iб бр. 26 према условима Јавног предузећа Путеви
Србије. Укрштање са улицом Богољуба Урошевића Црног кроз заштитну металну колону.
Због укрштања цевовода на неколико места са високонапонским кабловима потребно је
урадити Елаборат односа планираног магистралног вреловода III магистрала и постојећих
високонапонских каблова. На израђени елаборат потребно је добити сагласност ЕМСа.
За цевовод са арматуром те остале челичне конструкције предвидети инсталацију
уземљења према важећим техничким прописима, те инсталацију надзорног система за дојаву
места цурења на предизолованом вреловоду. Примењени систем је NORDIC који чине две бакарне
жице мин.површине попречног пресека 1.5мм2. Због визуелног разликовања једна је калаисана.
Предвидети места на траси за постављање мерног уређаја за контролу.
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Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о планирању и изградњи,
односно Правилником о садржини, начину израде техничке документације за објекте. Техничка
документација треба да садржи све у складу са „Првилником о садржини, начину и поступку
израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.
гласник РС“ бр. 73/2019).

Пројекат за грађевинску дозволу (машински, грађевински и електро део) - ПГД
Садржина пројекта за грађевинску дозволу
1. Машински пројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
• хидраулички прорачун
• предмер и предрачун
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана (катастарско топографски план
обезбеђује Наручилац). На ситуацији означити коридор заузећа пројектованог вреловода у
зависности од димензија цевовода.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
• Уздужни профил трасе
2. Грађевински пројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
• предмер и предрачун
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана (катастарско топографски план
обезбеђује Наручилац). На ситуацији означити коридор заузећа пројектованог вреловода у
зависности од димензија цевовода.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
• Уздужни профил трасе
3. Електропројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
 Прорачун уземљења – изјадначење потенцијала
• Предмер и предрачун
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана (катастарско топографски план
обезбеђује Наручилац). На ситуацији означити коридор заузећа пројектованог вреловода у
зависности од димензија цевовода.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
Као посебан део електропројекта урадити елаборат односа планираног магистралног вреловода III
магистрала и постојећих високонапонских каблова. На израђени елаборат потребно је добити
сагласност ЕМСа.
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За сва три пројекта за Грађевинску дозволу потребно је добити сагласност Јавног предузећа
Путеви Србије.
2. Пројекат за извођење – ПЗИ (машински, грађевински и електро део) – ПЗИ
Садржина пројекта за извођење
Машински пројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
• хидраулички прорачун
• статички прорачун према класи пројекта
• предмер и предрачун радова
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
• Шема вреловода са са елементима – дужина, димензија, капацитет
• Уздужни профил трасе
• Пијезометарски дијаграм за трасу која је предмет пројектовања (према пројектованом
капацитету), са јасно означеним местима одвајања и вредностима диференцијалног
притиска
• Цртежи комора
• Детаљи
 Попречни пресек рова
 Детаљ полагања вреловода за преднапрезање
 Детаљ монтаже компезационих јастука
 Детаљ повезивања постојећег и новопројектованог вреловода
 Детаљ прелаза преко канала
 Детаљ полагања у проходном каналу
Грађевински пројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
• Статички прорачун свих грађевинских елемената
• Предмер и предрачун радова
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
• Уздужни профил трасе
• Цртежи комора
• Детаљи
 Попречни пресек рова
 Детаљ полагања вреловода за преднапрезање
 Детаљ заштите постојећих елемената комуналне инфраструктуре
 Детаљ повезивања постојећег и новопројектованог вреловода
 Детаљ носача за прелаз преко канала
 Детаљ полагања у заштитној цеви
 Детаљ довођења у првобитно стање вреловода положеног у зони улица, тротоара и
бетонираних површина
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 Детаљ довођења у првобитно стање вреловода положеног у зони зелених површина
 План оплате и план арматуре за све грађевинске елементе
Као посебан елаборат пројекта за извођење – грађевински део потребно је израдити посебан
елаборат геодетског обележавања.

Електро пројекат
Текстуална документација – према Правилнику
Нумеричка документација
 Прорачун уземљења – изјадначење потенцијала
• Предмер и предрачун
Графичка документација
• Ситуација на интегрисаној подлози за пројектовање у векторском формату на основу
извода из копије плана и катастарско топографског плана.
• Синхрон план са унешеним свим водовима подземних и надземних инсталацијама у складу
са локацијским условима
• План трасе са унешеним елементима система за детекцију цурења и дефинисаним
независним системима
• Цртежи комора са елементима за изједначавање потенцијала
• Детаљи
 Начин повезивања система за детекцију цурења
 Начин повезивања система за изједначавање потенцијала
Напомена – упредмеру и предрачуну пројектне документације узети и обзир померање остале
комуналне инфраструктуре према локацијским условима.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди Наручиоцу техничку контролу Пројекта за грађевинску
дозволу, све у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон).
Техничка документација испоручује се у штампаној форми и дигиталној форми на следећи начин:
 Пројекат за грађевинску дозволу, Извештај о извршеној техничкој контроли и Пројекат за
извођење доставити у облику једног фајла у ПДФ формату (за сваки пројекат појединачан
фајл), цртеже доставити у облику оригиналног фајла (autocad), цртеж ситуације и синхрон
плана доставити у облику autocad фајла, тако да је цртан у оригиналним координатама у
размери 1:1 у моделу.
 У штампаном облику по 6 примерака за сваку врсту
Наручилац Извршиоцу предаје следећу документацију која представља подлогу за израду
пројектне документације:
 Идејно решење
 Катастарско топографски план
 Геотехничка документација за потребе израде главног пројекта магистралног вода звечка –
III Магистрала од ТЕ Никола Тесла – а – Насеље Бело Поље, лева страна Тамнавске улице
- Геолошки институт Србије – 2008 год.
 Локацијска дозвола са Локацијским условима
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Прилог I: Димензије одвајања и капацитети на делу вреловода који је предмет пројекта-нови
конзум:
одвајање
капацитет (KW)
димензија одвајања
Уровци, Кртинска
10 000,00
273,0
Звечка село (Шабачка)
10 000,00
273,0
Индустријска зона
3 000,00
168,3
Шабачка Звечка 1
4 000,00
168,3
Шабачки пут 1
2 400,00
139,7
Шабачки пут 2
900,00
88,9
Шабачки пут 3
3 000,00
168,3
Шабачки пут 4
10 000,00
273,0
Ваљевски пут, Бело Поље
21 500,00
406,0
Потића воће 1
800,00
88,9
Потића воће 2
1 000,00
114,3
Потића воће 3
800,00
88,9
Потића воће 4
800,00
88,9
III град
36 800,00
406,3
Укупни
капацитет
пројектованог 105 000,00
цевовода (нови капацитет)

Прилог:II: Димензије одвајања и капацитети на делу вреловода који је предмет пројекта-постојећи
конзум:
одвајање
капацитет (KW)
димензија одвајања
Индустријска зона
2 000,00
168,3
Ваљевски пут, Бело Поље
2 000,00
406,0
ТП 55
1 400,00
114,3
ТП 46А
1 100,00
114,3
Потића воће 5
1 300,00
139,7
Потића воће - постојећи
12 700,00
323,9
Постојећи - град
14 500,00
323,9
III град
3 000,00
406,3
Укупни
капацитет
пројектованог 35 000,00
цевовода (постојећи капацитет)
Укупан капацитет магистралног вода
140 000,00
711,0
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4. ОСТАЛО
Обавеза изабраног понуђача је да пружи Наручиоцу неопходну стручну помоћ у
прибављању документације за добијање грађевинске дозволе.
Изабрани понуђач је у обавези да консултује одговарајуће секторе и службе Наручиоца у
току пројектовања.
4.1. Рок извршења услуга:
 за израду и доставу Пројекта за грађевинску дозволу и извештаја о извршеној контроли
пројекта износи максимално 90 (деведесет) дана од дана увођења Изабраног понуђача у
посао тј. заводни датум Записника о увођењу у посао;
 за израду и доставу Пројекта за извођење (ПЗИ) износи максимално 60 (шездесет) дана
рачунајући од дана достављања пројекта за грађевинску дозволу, уз сагласност наручиоца
на пројекат за извођење.
4.2. Место извршења услуга
Пословне просторије понуђача.

4.3. Обилазак терена
Понуђачи могу да пре подношења понуде обиђу терен/локације специфициране овом
конкурсном документацијом. Обилазак терена/локација је могуће извршити најкасније 5 (пет) дана
до истека рока за подношење понуда. Од понуђача се очекује да ће евентуалне нејасноће о
предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем
додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са Законом о јавним набавкама и
Упутством за понуђаче.
Заинтересована лица су у обавези да писмено најаве обилазак терена/локација један дан
раније како би Наручилац могао да обезбеди лице за обилазак терена. Наручилац је у обавези да
изда оверену потврду о обављеној посети, у ком случају потврда је саставни део понуде понуђача.
Контакт особа за обилазак
d.tomic@toplovodobrenovac.org.rs,

терена

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

Ред.
бр.

1.

2.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Услов:
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
Доказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког
члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и
за сваког подизвођача
Услов:
Да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре
Доказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у
Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење
Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
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3.

4.

(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита.
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за
правно лице и за законског заступника
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког
члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и
за сваког подизвођача
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов:
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Доказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине)
према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према
пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Напомена:
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да
се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних
органа/организација/установа
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два
доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког
учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов:
Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Доказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 4)
Напомена:
•

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање
понуђача и оверена печатом.

•

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за
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сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Услов:
Пословни капацитет:
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:
• је понуђач у претходнe 3 (три) године рачунајући од дана објављивања позива
за подношење понуда на порталу јавних набавки извршио услуге израде
пројектне документације са предизолованим цевоводима класе “С“ (Ц) тј. са
пречником већим или једнаким ДН350 предизолованих цевовода за системе
даљинског грејања
• је понуђач у претходнe 3 (три) године рачунајући од дана објављивања позива
за подношење понуда на порталу јавних набавки извршио услуге израде
пројектне документације са предизолованим цевоводима за системе даљинског
грејања у укупној дужини (коплетан развод: потис и поврат) од 10 км цеви
примaрa (комплет: свеска 6 - Пројекат машинских инсталација и свеска 2 Пројекат конструкције (грађевински))
• је понуђач у претходнe 3 (три) године рачунајући од дана објављивања позива
за подношење понуда на порталу јавних набавки извршио услуге израде
пројектне документације са предизолованим цевоводима за системе даљинског
грејања у вредности од минимум 6.000.000,00 без ПДВ-а (комплет: свеска 6 Пројекат машинских инсталација и свеска 2 - Пројекат конструкције
(грађевински))
• је понуђач у претходнe 3 (три) године рачунајући од дана објављивања позива
за подношење понуда на порталу јавних набавки извршио услуге израде
минимум 6 (шест) пројеката примара са челичним предизолованим
цевоводима за системе даљинског грејања (комплет: свеска 6 - Пројекат
машинских инсталација и свеска 2 - Пројекат конструкције (грађевински))
• Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако поседује
наведене сертификате:
- важећи сертификат EN ISO 9001 – за сертификацију система менаџмента
квалитетом за пројектовање или одговарајући
- важећи сертификат EN ISO 14001 – за сертификацију система менаџмента
заштите животне средине за пројектовање или одговарајући
- важећи сертификат EN ISO 45001 – за сертификацију система менаџмента
безбедности и здравља на раду за пројектовање или одговарајући
- важећи сертификат EN ISO 27001 – за сертификацију система менаџмента
за заштиту и безбедност информација за пројектовање или одговарајући
- важећи сертификат EN ISO 50001 – за сертификацију система менаџмента
енергијом за пројектовање или одговарајући
•

5.

Доказ:
Понуђач је дужан да достави попуњенe и потписане Обрасцe Референц листе.
Референц листe морају да буду потписане од стране одговорног лица понуђача.
Понуђач је дужан да уз референц листe достави фотокопије уговора, рачуна,
привремених или окончаних ситуација, насловних страна пројеката и дела предмера
где се виде тражени параметри и Потврде оверене од стране наручилаца наведених у
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референц листама (Образац бр.6)
Понуђач је дужан да достави фотокопије тражених сертификата. Страни
сертификати морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског
тумача.
Напомена:
•

У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави
тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ
доставити за те чланове.

•

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе о испуњености овог
додатног услова доставити за све подизвођаче који ће непосредно учествовати
у активностима на изради пројектне документације за које је неопходно
испуњење овог услова.

Услов:
Финансијски капацитет:
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:
• je понуђач у наведене три (3) године (2016, 2017 и 2018 године) остварио
пословни приход у минималној вредности од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а;
• је понуђач у задњих дванаест (12) месеци који претходе месецу објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био
неликвидан.
Доказ:

6.

Понуђач је дужан да достави Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха,
показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018. годину;
Понуђач је дужан да достави Потврду Народне Банке Србије да је понуђач био
ликвидан у последњих 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда
на порталу јавних набавки.
Напомена:
• У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за
оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе
достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај
доказ доставити за те чланове.
•

7.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе о испуњености овог
додатног услова доставити за све подизвођаче који ће непосредно учествовати
у активностима на изради пројектне документације за које је неопходно
испуњење овог услова.

Услов:
Кадровски капацитет:
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном односу или
радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног
односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) и то најмање:
• два дипломирана грађевинска инжењера од којих најмање 1 (један) са
лиценцом за одговорног пројектанта са лиценцом 310 или 314 (довољна је
било која од наведених лиценци) од којих бар један инжењер мора имати
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•
•

•

личну референцу да је у претходних 3 (три) године рачунајући од дана
објављивања позива израдио пројектну документацију са предизолованим
цевоводима за системе даљинског грејања у дужини од 10 км цеви примaрa
1 дипломирани грађевински инжењер, са лиценцом одговорног пројектанта
315
три дипломирана машинска инжењера са лиценцом за одговорног пројектанта
са лиценцом 330 од којих бар један инжењер мора имати личну референцу да
је у претходних 3 (три) године рачунајући од дана објављивања позива
израдио пројектну документацију са предизолованим цевоводима за системе
даљинског грејања у укупној дужини од 10 км цеви примaрa (потиси и
поврати)
једног дипломираног електро инжењера са лиценцом одговорног пројектанта
350 и/или 352 и/или 353

Доказ:
Понуђач је дужан да достави:
- За све тражене раднике фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално
осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А)), којом се
потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном
односу
или
Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног
односа);
- Фотокопија важећих лиценци број 310 или 314;
- Фотокопија важеће лиценце број 315;
- Фотокопија важеће лиценце број 330;
- Фотокопија важећих лиценци број 350 и/или 352 и/или 353;
- Фотокопије решења о именовању за одговорног пројектанта на изради
пројектне докумантације са предизолованим цевоводима и други доказ где се
види тражена дужина пројектованих цевовода
Напомена:
• У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за
оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе
достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај
доказ доставити за те чланове.
•

8.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе о испуњености овог
додатног услова доставити за све подизвођаче који ће непосредно учествовати
у активностима на изради пројектне документације за које је неопходно
испуњење овог услова.

Услов:
Технички капацитет:
Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује у власништву:
• легални софтвер MS Windows минимално 6 лиценци (или одговарајући)
• легални софтвер за пројектовање CAD плaтфoрмa (примeр AУТOCAD или
одговарајући) минимално 6 лиценци
• Софтвер за прорачун конструкција – минимално 1 ком
Доказ:
Понуђач је дужан да достави рачун којим се доказује да је понуђач купио тражене
софтвере или фотокопију пописне листе понуђача са стањем на дан 31.12.2018. године
у којој су евидентирани на стању захтевани софтвери или уговор о купопродаји.
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Напомена:
•

У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави
тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ
доставити за те чланове.

•

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе о испуњености овог
додатног услова доставити за све подизвођаче који ће непосредно учествовати
у активностима на изради пројектне документације за које је неопходно
испуњење овог услова.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1. до 8.овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
1) Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75.
став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.Услове у вези
са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
2)

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.
Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са
овим одељком конкурсне документације.

3) Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
4) Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на
меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар
понуђача.Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису
понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

Страна 17 од 59

5) 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.
6)

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.

7) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
8) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
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.
9)

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је документује на прописани начин.
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V
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени
као једином критеријуму.
.
5.1.

Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења. Уколико ни после примене резервних
критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем
жреба.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају
исту понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати
називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само
један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији
ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и
присутних понуђача.
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VI
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у
складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.
6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак
јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног преводиоца.
6.2. Начин састављања и подношења понуде
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника,
другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране
законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим
документима који представљају обавезну садржину понуде.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на
свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да
„н“ представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити
оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на
фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху
како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.
Понуда се подноси у писаној форми у затвореној коверти или кутији (затворена на начин
тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају)
са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Пројекат изградње главне
трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) –, ЈН
бр. 19/19 НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или непосредно на писарницу, на адресу наручиоца ЈКП
„Топловод“ Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.
Понуду послати у 1 (једном) штампаном примерку (оригинал) и једном примерку на ЦД-у
(копија). Препорука је да у електронској верзији буде документ-односно скенирана верзија
штампаног примерка понуде.
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
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давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
6.3. Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из члана 75. и 76. Закона
о јавним набавкама, предвиђени члану 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији,
као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени и потписани) на начин предвиђен следећим ставом
ове тачке:
• Образац понуде;
• Структура цене;
• Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са
чланом 88. Закона;
• Изјава о независној понуди;
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона;
• Овлашћење из тачке 6.2. Конкурсне документације;
• Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
• Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9. или 6.10. овог упутства у случају да понуђач
подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача;
• Потписан образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен);
• Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и
Одељком 4. конкурсне документације
• Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
• Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.
6.4. Подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене у складу са Позивом за подношење
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате, односно
понуда ће се сматрати благовременом ако је поднета до 03.02.2019. године до 1200 часова на
писарницу наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац, Војводе Мишића 241,
11500 Обреновац.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се
неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у
Позиву за подношење понуда у просторијама наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац, ул. Војводе
Мишића 241, 11500 Обреновац.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда морају пре почетка
поступка јавног отварања да доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање
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у овом поступку (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено
печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар
надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у
понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу
са Законом.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени
представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.
6.5. Начин подношења понуде
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду,
односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у оквиру групе
понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач.У
случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се
појављује биће одбијена
6.6. Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: ЈКП „Топловод“
Обреновац, ул. Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац, са назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) –,
ЈН бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ
или
„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) –,
ЈН бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ
или
„ДОПУНА ПОНУДЕ“
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) –,
ЈН бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ

Страна 22 од 59

или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ“
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) –,
ЈН бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ
6.7. Партије
Набавка није обликована по партијама.
6.8. Партије
Понуда са варијантама није дозвољена.
6.9. Подношење понуде са подизвођачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе:
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће
из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у
своје име.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач
(добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби члана 80. став 9.и 10. Закона.
6.10. Подношење заједничке понуде
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.став
4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:
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податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у
вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на
основу достављених доказа дефинисанихконкурсном документацијом.
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу попуњава, потписује сваки члан групе понуђача у своје име (Образац
Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.
6.11. Понуђена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза
на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.
Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
6.12. Корекција цене
Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.
6.13. Рок извршења услуга:
 за израду и доставу Пројекта за грађевинску дозволу и извештаја о извршеној контроли
пројекта износи максимално 90 (деведесет) дана од дана увођења Изабраног понуђача у
посао тј. заводни датум Записника о увођењу у посао;
 за израду и доставу Пројекта за извођење (ПЗИ) износи максимално 60 (шездесет) дана
рачунајући од дана достављања пројекта за грађевинску дозволу, уз сагласност наручиоца
на пројекат за извођење.
6.14. Начин и услови плаћања
Плаћање ће се вршити према степену реализације, односно сукцесивно по позицијама
обрасца структуре цене, на основу испостављеног рачуна које ће оверити лице које Наручилац
одреди за праћење израде пројектне документације, издатог на основу Записника о извршеним
услугама (без примедби), потписаног од стране овлашћеног представника уговорних страна.
Изабрани понуђач испоставља рачуне за извршене услуге у року од 3 (три) дана
рачунајући од последњег дана у месецу у којем су извршене услуге или уколико постоје примедбе
на пројектну документацију, у договору са Наручиоцем рачун се испоставља, у току месеца у
којем су примедбе отклоњене.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу изда рачун у року од 3 (три) дана о дана
извршења сваке појединачно извршене услуге.
Наручилац има обавезу да рачун овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или га уз
образложење враћа изабраном понуђачу.
Плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.
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У случају доцње у уплати Наручилац ће изабраном понуђачу платити законску затезну
камату.
6.15. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана рачунајући од дана отварања
понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као
неприхватљива.
6.16. Средства финансијског обезбеђења
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти
могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.
Средства финансијког обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
средстава финансијког обезбеђења морају се продужити.
Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:
А) У ПОНУДИ:
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ПИСМО О НАМЕРАМА
ПОСЛОВНЕ БАНКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗА ИЗДАВАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је у обавези да уз понуду достави Наручиоцу банкарску гаранцију за озбиљност
понуде – као средство финансијког обезбеђења за озбиљност понуде – у износу од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна (без права на
приговор) и на први позив наплатива, са роком важења минимално 60 (шездесет) дана дужим од
рока важења понуде.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од оних које одреди наручилац нити мањи износ од оног који одреди наручилац.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након
истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише
или благовремено не закључи уговор о јавној набавци.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике
Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.
•

•

ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ИЗДАВАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом оверено
писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању уговора, доставити Наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења, а евентуални продужетак
тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити
продужен рок за извршење обавеза по уговору.
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НАПОМЕНА: Приликом састављања писма о намерама пословне банке о прихватању обавезе
издавања банкарске гаранције за добро извршење посла, модел обрасца из ПРИЛОГ-а 2 конкурсне
документације није обавезан, већ банка може издати писмо на свом обрасцу.

Б) ПОНУЂАЧ КОЈЕМ БУДЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР, ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА У ТРЕНУТКУ
ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА КАО СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊА ПОСЛА ДОСТАВИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ У ИЗНОСУ ОД 10%
ВРЕДНОСТИ УГОВОРА
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку потписивања Уговора преда Наручиоцу, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности
уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу
банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од уговореног
рока извршења, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења
гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике
Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.
В) ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и гласи на Наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Наручиоца ЈКП
„Топловод“ Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац. и доставља се уз потписан
уговор лично или поштом на адресу ул. Војводе Мишића бр. 241 11500 Обреновац са
назнаком : Средство финансијког обезбеђења за јавну набавку бр. 19/19 - Пројекат изградње
главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала
III) –.
Понуђач (Пружалац услуге) одговоран је за прописан и безбедан начин достављања СФО
Наручиоцу.
6.17. Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и
у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
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Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке
који су прописима одређени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што
ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и
потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
6.18. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац 4. из конкурсне документације).
6.19. Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.20. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности
Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску
ефикасност.
6.21. Додатне информације и објашњења
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, 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 пет дана
пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив
за јавну набавку „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља
„Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III)“ бр. 19/19 или електронским путем на е-mail
адресу: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00
до 15,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, 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 и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www.кjn.gov.rs).
6.22. Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.
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.
6.23. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда.
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
6.24. Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена ако:
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
односно ако:
• понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.
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6.25. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
6.26. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
• поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конкуренције;
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили
на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за
подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаћеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
• други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
6.27. Увид у документацију
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може
поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са члана 14. Закона.

6.28. Заштита права понуђача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) до
7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) до 3) Закона и детаљним упутством о
потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која
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се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев
сматрао потпуним.
`

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈКП „Топловод“
Обреновац, Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац,са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН
услуга „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III)“ бр. 19/19, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: :
i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs, радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3.ове тачке, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тачка 1) до 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три
дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
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Износ таксе из члана 156. став 1. тачка 1) до3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 19/19, сврха: ЗЗП, ЈКП „Топловод“
Обреновац , јн. бр. 19/19 прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија.Одлука Републичке комисије је извршни
наслов.
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15) прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
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;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(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.
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.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
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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);
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 законом и другим
прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул.Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:

/RS35908500103019323073
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(BENEFICIARY)

FIELD 70:

SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

6.29. Закључивање и ступање уговора на снагу
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем буде додељен уговор у обавези је да у року од 10 (десет) дана од пријема
уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор, банкарску гаранцију за добро извршење
посла.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у
року од десет дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
6.30. Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности уговора, при
чему вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама, а под условом да има обезбеђена финансијска средства.

-

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену битних
елемената уговора из следећих објективних разлога:
ако Наручилац не обезбеди благовремено техничку документацију потребну за извршење
предмета јавне набавке (нпр. цртежи, модели, узорци);
уколико Изабрани понуђач није добио документацију потребну за извршење услуге од надлежног
државног органа (сагласност, дозвола, уверење и слично);
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-

прекид извршења услуга изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне
стране;
уколико дође до измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
услед мера државних органа;
поступање трећих лица без кривице оба уговарача;
друге објективне околности настале у току извршења уговора које нису кривица изабраног
понуђача.
У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
6.31. Употреба печата
Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуде употребљавају печат, у складу
са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019).
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VII
ОБРАСЦИ
Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _________ од _______________ за отворенипоступак јавне набавке услуга „Пројекат
изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу
(Магистрала III) ЈНОП-Т-19/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)
или (физичко лице):
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
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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:
Врста правног лица(микро, мало, средње,
велико) или (физичко лице):
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:
Врста правног лица(микро, мало, средње,
велико) или (физичко лице):
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.
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1)

Назив члана групе понуђача:
Врста правног лица(микро, мало, средње,
велико) или (физичко лице):
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив члана групе понуђача:
Врста правног лица(микро, мало, средње,
велико) или (физичко лице):
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив члана групе понуђача:
Врста правног лица(микро, мало, средње,
велико) или (физичко лице):
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) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ
ЦЕНА
ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ

УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а

„Пројекат изградње главне трасе новог топловода
магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу
(Магистрала III) ЈНОП-Т-19/19
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Плаћање ће се вршити према степену реализације,
односно сукцесивно по позицијама обрасца структуре
цене, на основу испостављеног рачуна које ће оверити
лице које Наручилац одреди за праћење израде
пројектне документације, издатог на основу Записника о
извршеним услугама (без примедби), потписаног од
стране овлашћеног представника уговорних страна.
Изабрани понуђач испоставља рачуне за
извршене услуге у року од 3 (три) дана рачунајући од
последњег дана у месецу у којем су извршене услуге или
уколико постоје примедбе на пројектну документацију, у
договору са Наручиоцем рачун се испоставља, у току
месеца у којем су примедбе отклоњене.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу изда
рачун у року од 3 (три) дана о дана извршења сваке
појединачно извршене услуге.
Наручилац има обавезу да рачун овери у року од
7 (седам) дана од дана пријема или га уз образложење
враћа изабраном понуђачу.
Плаћање ће се вршити у року до 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправног
рачуна.
У случају доцње у уплати Наручилац ће
изабраном понуђачу платити законску затезну камату.

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА/НЕ (заокружити)





 за израду и доставу Пројекта за
РОК ИЗВРШЕЊА:
за израду и доставу Пројекта за грађевинску
грађевинску дозволу
и извештаја о
дозволу и извештаја о извршеној контроли
извршеној контроли пројекта износи
пројекта износи максимално 90 (деведесет) дана
максимално ________ дана од дана
од дана увођења Изабраног понуђача у посао тј.
увођења Изабраног понуђача у посао тј.
заводни датум Записника о увођењу у посао;
заводни датум Записника о увођењу у
за израду и доставу Пројекта за извођење (ПЗИ)
посао (уписати рок који не може бити
износи максимално 60 (шездесет) дана
дужи од 90 дана);
рачунајући од дана достављања пројекта за  за израду и доставу Пројекта за извођење
грађевинску дозволу, уз сагласност наручиоца на
(ПЗИ) износи максимално ________ дана
пројекат за извођење.
рачунајући од дана достављања пројекта
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за грађевинску дозволу, уз сагласност
наручиоца на пројекат за извођење.
(уписати рок који не може бити дужи
од 60 дана);
МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ:
Пословне просторије понуђача.

Сагласан за захтевом наручиоца
ДА/НЕ (заокружити)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

_____ дана од дана отварања понуда

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни
рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.

Датум
________________________

М.П.

Понуђач
_____________________

НАПОМЕНА:
Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из
групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац
треба прилагодити већем броју потписника.
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Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Табела 1.
Рбр

Врста услуге

(1)
−
1.
−
2.

3.

I
II
III

(2)
Пројекат за
грађевинску
дозволу
Пројекат за
извођење
Техничка
контрола
пројекта за
грађевинску
дозволу

Јед.
мере

Обим
(коли
чина)

(3)

(4)

комплет

1

комплет

1

комплет

1

Јед.
цена без
ПДВ
дин.
(5)

Јед.
цена са ПДВ
дин.
(6)

Укупна
цена без
ПДВ
дин.
(7)

Укупна цена
са ПДВ
дин.
(8)

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ у динарима
(збир колоне бр. 7)
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а у динарима
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом
(ред. бр. I+ред. бр. II) у динарима

НАПОМЕНА: Техничка документација испоручује се у штампаној форми и дигиталној форми на
следећи начин:
 Пројекат за грађевинску дозволу (заједно са техничком контролом) и пројекат за
извођење доставити у облику једног фајла у ПДФ формату (за сваки пројекат
појединачан фајл), цртеже доставити у облику оригиналног фајла (autocad), цртеж
ситуације и синхрон плана доставити у облику autocad фајла, тако да је цртан у
оригиналним координатама у размери 1:1 у моделу.
 У штампаном облику по 6 примерака за сваку врсту
Табела 2
Посебно исказани трошкови у
дин/процентима који су
укључени у укупно понуђену
цену без ПДВ-а
(цена из реда бр. I) уколико
исти постоје као засебни
трошкови)

Трошкови превоза
Остали трошкови (навести)
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_____динара/ односно ____%
_____динара/ односно ____%

Датум:

Понуђач
М.П.

НАПОМЕНА:
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуђач.
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене
-

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за извршену услугу;
у колону 6.уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за извршену услугу;
у колону 7.уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је
наведена у колони 4.);
у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је
наведена у колони 4.).
У редни бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ-а (збир колоне

бр. 5).
У редни бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а.
У редни бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр.I + ред.бр. II).
У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима који су укључени у укупно
понуђену цену без ПДВ-а (редни бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, /
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ-а (редни бр. I
из табеле 1).
На место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца
структуре цене.
На место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац
структуре цене.

/
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Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),
члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19) понуђач/члан групе понуђача даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду јавну набавку
услуга „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 19/19 Наручиоца
ЈКП„Топловод“ Обреновац, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
У супротном, упознати смо да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) уговор о јавној набавци бити ништав.

У _________________
дана __.___. _____. године
Понуђач/ члан групе понуђача
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и
68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде бр.
________за јавну набавку услуга „Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III
до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.
19/19 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења Понуде.
У _________________
дана __.___. _____. године
Понуђач/ члан групе понуђача/
подизвођач
М.П. __________________________
НАПОМЕНА:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача изјава се доставља за сваког члана
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица
за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга „Услуга израде техничке документације за изградњу истоварног колосека
и пратећих постројења железничке станице Обреновац“ ЈН бр. 19/19

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Сл.
гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
трошкови прибављања средстава обезбеђења за
озбиљност понуде

____________ динара

____________ динара
Укупни трошкови без ПДВ-а

____________ динара

ПДВ

____________ динара
____________ динара

Укупни трошкови са ПДВ-ом

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца ,
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
У ______________,
дана ___. ____.____. године
Понуђач:

М.П. ___________________________
Потпис одговорног лица понуђача
НАПОМЕНА:
Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају.
Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуђач.
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Образац бр. 6
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Списак извршених услуга израде пројектне докумантације са предизолованим цевоводима,
наручиоцима наведеним у Референц листи.

р.бр

Референтни наручилац

Лице за
контакт и број
телефона

Датум
закључења
уговора

1

2

3

4

5

6

Укупна вредност извршених предметних услуга (без ПДВ-а):

Прилог уз референц листу:
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Укупна
дужина
цеви по
уговору
(навести
тип цеви)

Вредност уговора без ПДВ-а

Понуђач је дужан да достави попуњен, оверен и печатиран Образац Референц листе. Референц
листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач
је дужан да уз референц листу достави фотокопије уговора, рачуна, привремених или окончаних
ситуација, насловних страна пројеката и дела предмера где се виде тражени параметри или
Потврду оверену од стране наручилаца наведених у референц листи (Образац ПОТВРДЕ у
прилогу).
Овај образац копирати у потребан број примерака.
У _________________,
дана __.___. _____. године

м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:
***Референц листу доставити за претходнe 3 године – рачунајући од дана објављивања позива за
подношење понуда на порталу јавних набавки
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ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца/корисника услуга
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу с чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, наручилац/корисник услуга
издаје

ПОТВРДУ
Којом потврђује да је понуђач
____________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
За наше потребе извршио услуге израде пројектне документације са предизолованим цевоводима
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Р.бр.

Назив наручиоца/корисника радова

Број и датум
уговора

Вредност уговора

1.
2.
3.
4.
5.
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке
услуга – Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића
Воће“ у Обреновцу (Магистрала III) – ЈНОП-Т-19/19, наручиоца ЈКП „Топловод“ Обреновац, и
у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум:
________________

Законски заступник
М.П.
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__________________________

Образац бр. 7
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА
Овим потврђујемо да је понуђач:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(уписати име, седиште и матични број понуђача, као и облик његовог наступања (као
самостални понуђач, подизвођач или понуђач у заједничкој понуди)
извршио обилазак комплетног терена /локација објеката у насељима Уровци, Звечка и Обреновац,
специфицираних конкурсном документацијом, а за потребе учешће у поступку јавне набавке
услуга – Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III)“ у отвореном поступку ЈНОП-Т-19/19.
Обилазак се извршио уз присуство овлашћеног лица Наручиоца.

Датум издавања: __________________
Место издавања: __________________

Овлашћено лице за обилазак терена

Понуђач

______________________________
М.П.
(Име и презиме овлашћеног лица за обилазак терена)

__________________________________
(Име и презиме овлашћеног лица понуђача)

Контакт овлашћених лице за обилазак терена:
Душан Томић: d.tomic@toplovodobrenovac.org.rs
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ПРИЛОГ 1
– СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ –
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

ПОДАТАК О

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1) Члану групе који ће бити носилац
посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) Oпис послова сваког од понуђача
из групе понуђача у извршењу
уговора:

3.Друго:

У ______________,
дана ___. ____.____. године

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
________________________________________

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
________________________________________
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ПРИЛОГ 2
– ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ИЗДАВАЊА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА–

У вези са позивом ЈКП „Топловод“ Обреновац за подношење понуда за јавну набавку
услуга – Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића воће“
у Обреновцу (Магистрала III) – у отвореном поступку јавна набавка бр. 19/19, овим неопозиво
потврђујемо да ћемо издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком
важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока извршења, а евентуални продужетак
тог рока има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који
ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору о јавној набавци.
Гаранција
ће
бити
издата
на
захтев
и
за
рачун
понуђача
_______________________________________________ (уписати пун назив понуђача) са пословним
седиштем у
______________________________________________________________________
(уписати седиште понуђача) уколико му се додели уговор о јавној набавци услуга у отвореном
поступку – Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића
воће“ у Обреновцу (Магистрала III) – јавна набавка бр. 19/19.

НАПОМЕНА: Коришћење овог модела није обавезно, већ пословна банка може издати писмо о
намерама на свом меморандуму и на свом обрацу. Уколико половна банка издаје писмо о намерама
на свом обрасцу, неопходно је да то писмо по садржини одговара моделу из Прилога 2 конкурсне
документације. Писмо о намерама мора бити потписано од стране овлашћеног лица и оверено
печатом.

У ______________,
дана ___. ____.____. године
Потпис одговорног/овлашћеног лица банке гаранта:
М.П.

___________________________________________
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ПРИЛОГ 3
– ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА –

Датум ___.___.____. године

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:
__________________________
(Назив правног лица)

КОРИСНИК УСЛУГА:
ЈКП „Топловод“ Обреновац
Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац

__________________________
(Адреса правног лица)
Број уговора/датум:
___________________________________________
Број налога за набавку (НЗН): ___________________________________________
___________________________________________
Место извршене услуге1:
Објекат: _____________________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:
Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а): _________________ у
динарима.
ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без
ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама
Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама:
□ ДА
□ НЕ
Предмет уговора нема видљивих оштећења
□ ДА
□ НЕ
Укупан број позиција из спецификације:
Број улаза:
___________________________________________________________________
Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):
_________________________________________________________________________
Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са
Правилником о садржају безбедносног листа („Сл. гласник РС“ бр. 100/2011), декларација, атест /
извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања,
мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):
_____________________________________________________________________________
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Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:
ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА2

ПРУЖАЛАЦ:

КОРИСНИК:

_______________
(Име и презиме)

____________________
(Име и презиме)

____________________
(Потпис)

__________________________
Руководилац пројекта/
Одговорно лице по Решењу

_____________________
(Потпис)

__________________________
(Потпис и лиценцни печат)

1)

у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију
по МТ.
2)
потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката.
*ПОЈАШЊЕЊА:
Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора)
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке
Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење
извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за
квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис
Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.
Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.
Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет
набавке.
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VIII
MOДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА
– Пројекат изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“
у Обреновцу (Магистрала III) –
(јавна набавка ЈНОП-Т-19/19)
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац,
матични број: 20233940, ПИБ: 104764767, које заступа директор Борис Ивковић, дипл.
екон. (у даљем тексту: Корисник услуге), с једне стране и
2. _________________________________________________ (назив Пружаоца услуге) са
седиштем у _____________________________________________________________ (пуна
адреса
седишта
Пружаоца
услуге),
матични број ___________________, ПИБ:
_____________________, текући рачун број ______________________који се води код
___________________________________
(назив
банке),
које
заступа
_____________________________________________________ (функција и име и презиме
одговорног лица Пружаоца услуге) (у даљем тексту: Пружалац услуге), с друге стране
У даљем тексту заједно названи: Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1)
да је ЈКП „Топловод“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке услуга „Пројекат
изградње главне трасе новог топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у
Обреновцу (Магистрала III)“ у отвореном поступку ЈН бр. 19/19 (шифра: ЈНОП – Т –
19/19);
2)
да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наjповољнија изабрана понуда
Пружаоца услуге, која је заведена код Корисника услуге под бројем _______ од
___.___.____. године, а која у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из
Позива за подношење понуда и Конкурсној докумнетацији бр. 19/19;
3)
да је Корисник услуге на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора
бр. ______ од ___.___.____. године изабрао Пружаоца услуге за реализацију уговора;
4)
да је изабрани понуђач/Пружалац услуге учествовао у јавној набавци
__________________________________________________________________;
(самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем)
5)
да су учесници заједничке понуде:




6)

Носилац______________________________ кога заступа _________________________
Учесник______________________________ кога заступа _________________________
Учесник______________________________ кога заступа _________________________
Учесник______________________________ кога заступа _________________________
(попунити у случају заједничке понуде)
да
ће
подизвођачу/има
_______________________________________
_____________________________________________________________ бити
(назив/и подизвођача)
поверени
следећи
послови___________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу/има ако понуђач наступања са
подизвођачем/има)
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка услуга „Пројекат изградње главне трасе новог
топловода магистрале III до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу (Магистрала III)“ – (у даљем
тексту: Услуге) од стране Пружаоца услуге, у свему према усвојеној понуди изабраног Пружаоца
услуге и Техничкој спецификацији бр. 19/19 конкурсне документације за предметну јавну набавку,
која чини саставни део овог Уговора.
Корисник услуге задржава право одустанка од израде дела пројектне документације у
зависности од става надлежних државних орагана Републике Србије у вези са неопходним
дозволама.
Члан 3.
ЈКП „Топловод“ Обреновац је као Корисник услуге предвидео средства за предметну
јавну набавку у свом Програму пословања за 2019. годину – и финансијском плану за 2019.
годину, као и у Плану набавки ЈКП "Топловод" Обреновац за 2019. годину бр. 2018-8983/13 од
01.10.2019. године, на позицији број 1.2.9.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Укупна

вредност

уговора

Члан 4.
(израде

пројектне

документације)

износи

_________________________ (уписати вредност без ПДВ из Понуде) динара без урачунатог ПДВа.
ПДВ обрачунат по стопи ____ % износи __________________ (уписати износ ПДВ-а из
Понуде) динара.

Укупна вредност Уговора (израде пројектне документације), са урачунатим ПДВ-ом
износи __________________________ (уписати вредност са ПДВ-ом из Понуде) динара (словима:
________________________________________________________________динара).
У цену су урачунати сви пратећи трошкови везани за реализацију предметне услуге.
Цена је фиксна и не може се мењати за све време реализације овог Уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Плаћање ће се вршити према степену реализације, односно сукцесивно по позицијама
обрасца структуре цене, на основу испостављеног рачуна које ће оверити лице које Корисник
услуге одреди за праћење израде пројектне документације, издатог на основу Записника о
извршеним услугама (без примедби), потписаног од стране овлашћеног представника уговорних
страна.
Изабрани понуђач испоставља рачуне за извршене услуге у року од 3 (три) дана
рачунајући од последњег дана у месецу у којем су извршене услуге или уколико постоје примедбе
на пројектну документацију, у договору са Корисником услуге рачун се испоставља, у току месеца
у којем су примедбе отклоњене.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу изда рачун у року од 3 (три) дана о дана
извршења сваке појединачно извршене услуге.
Корисник услуге има обавезу да рачун овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или
га уз образложење враћа изабраном понуђачу.
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Плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног

рачуна.
У случају доцње у уплати Корисник услуге ће Пружаоцу услуге платити законску затезну
камату.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ:
-

-

Члан 6.
Корисник услуге је у обавези да:
Пружаоцу услуге преда сву расположиву техничку документацију потребну за пружање
предметних услуга (Идејно решење, Катастарско топографски план, Геотехничка
документација за потребе израде пројекта магистралног вода Звечка III Магистрала од ТЕ
Никола Тесла –а – Насеље Бело Поље, лева страна Тамнавске улице – Геолошки институт
Србије -2008, Локацијска дозвола са Локацијским условима);
Да активно сарађује са Пружаоцем услуге при пружању услуга које су предмет уговора,
дајући му упутства, сугестије, примедбе и др.;
Да Пружаоцу услуге изврши исплату уговорене цене предметне услуге из члана 4. овог
Уговора, на начин и у роковима дефинисаним чланом 5. овог Уговора и то уплатом на
рачун Пружаоца услуге који се води код банке ______________________.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора изврши квалитетно и у
уговореном року, у складу са правилима струке, односно у складу са важећим техничким
прописима и стандардима за ову врсту услуга, односно у складу са Законом о планирању и
изградњи, односно Правилником о садржини, начину израде техничке документације за објекте.
Техничка документација треба да садржи све у складу са „Првилником о садржини, начину и
поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта
(„Сл. гласник РС“ бр. 73/2019) и последње измене.
Пружалац услуге је у обавези да обезбеди Кориснику услуге техничку контролу Пројекта
за грађевинску дозволу, све у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон).
Члан 8.
Пружалац услуге је дужан да пројектну документацију испоручи Кориснику услуге у
штампаној форми и дигиталној форми на следећи начин:
 Пројекат за грађевинску дозволу, Извештај о извршеној техничкој контроли и Пројекат за
извођење доставити у облику једног фајла у ПДФ формату (за сваки пројекат појединачан
фајл), цртеже доставити у облику оригиналног фајла (autocad), цртеж ситуације и синхрон
плана доставити у облику autocad фајла, тако да је цртан у оригиналним координатама у
размери 1:1 у моделу.
 У штампаном облику по 6 примерака за сваку врсту.
Члан 9.
Пружалац услуге је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року
који одреди Корисник услуге или орган управе града, као и остала надлежна предузећа и установе
у поступку издавања услова, сагласности и дозвола и пријава извођења радова на основу израђене
пројектне документације.
Уколико Пружалац услуга у остављеном року не поступи по примедбама из неоправданих
разлога, Корисник услуге има право да једнострано раскине уговор, а уколико Пружалац услуга
сматра да постоје оправдани разлози због којих није у могућности да поступи по примедбама,
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дужан је да о тим разлозима са детаљним образложењем писаним путем обавести Корисника
услуге.
Члан 10.
Пружалац услуга је дужан да при извршавању уговорне обавезе ангажује лица која су
наведена у оквиру доказа испуњености кадровских квалификација у оквиру своје понуде.
Члан 11.
Пружалац услуге дужан је да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, односно до којих дође током реализације овог Уговора, као и да их користи
искључиво за извршење услуга које су предмет овог Уговора.
Сву документацију и информације које је Пружилац услуге добио од Корисника услуге не
може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника
услуге.
РОК ЗА ИЗРАДУ И ИСПОРУКУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Члан 12.
Пружалац услуге је у обавези да одмах по потписивању овог уговора отпочне са израдом
пројектне документације.
Рокови за израду пројектне документације су:
 за израду и доставу Пројекта за грађевинску дозволу и извештаја о извршеној контроли
пројекта износи_____________ дана од дана увођења Пружаоца услуге у посао тј. заводни
датум Записника о увођењу у посао (уписати рок неведен у Понуди који не може бити
дужи од 90 (деведесет) дана);
 за израду и доставу Пројекта за извођење (ПЗИ) износи максимално _______________ дана
рачунајући oд дана достављања пројекта за грађевинску дозволу, уз сагласност наручиоца
на пројекат за извођење.
 (уписати рок неведен у Понуди који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана.
Место извршења услуга из члана 2. овог Уговора су пословне просторије Пружаоца услуге.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13.
Пружалац услуге је у обавези да у тренутку потписивања Уговора преда Кориснику услуге,
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив
наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од
уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и
продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење
обавеза по овом Уговору.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Корисник услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике
Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по
овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС
и процесног и материјалног права Републике Србије.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 14.
У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не пружи о року уговорене услуге,
Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорну казну у износу од 0,2% од укупне
вредности овог Уговора за сваки започети дан кашњења, а све до максималног износа од 10% од
укупне вредности овог Уговора без пореза на додату вредност.
У случају да Пружалац услуге не пружа уговорене услуге у уговореном року, овлашћени
представник Корисника услуге за праћење реализације услуге ће без одлагања обавестити
Пружаоца услуге да задржава своје право на уговорну казну из претходног става овог члана.
Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (десет) дана од дана издавања рачуна од
стране Корисника услуга за уговорну казну.
Уколико Корисник услуге услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је
већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости
и исплаћене казне.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 15.
Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим
Уговором.
Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и
уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је
сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату
накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са
роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.
Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би
могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња
или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.
Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које
Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са
поштовањем права интелектуалне својине.
ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА
Члан 16.
Овлашћени представници за праћење реализације услуге из члана 2.овог Уговора су:
- за Корисника услуге: Душан Томић, дипл. маш.инж. и Иван Аџић, дипл. екон;
- за Пружаоца услуге: ________________________________
Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су
да:
- примају извештаје о реализацији уговора и изјашњавају се поводом истих (сагласност
односно примедбе на извештај);
- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;
- сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);
- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у
писменој форми;
- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.
Именована лица задужена за реализацију уговора се у случају боловања и годишњих одмора
истих могу мењати одлуком (решењем) представника уговорних страна, без обавезе анексирања
уговора.
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Уговорне стране задржавају право да једнострано раскину овај Уговор пре истека рока на
који је закључен, уколико се друга Уговорна страна не придржава поштовања обавеза које је
преузела закључењем овог Уговора и то достављањем писане изјаве о једностраном раскиду
Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од
дана достављања писане изјаве.
Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно
објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа
наплати уговорну казну из члана 14. овог Уговора, у висини од 5% од укупне вредности Уговора,
у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или
задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 18.
Овај Уговор се закључује до међусобног испуњења уговорених обавеза уговорних страна, а
најдуже на период од годину дана рачунајући од дана закључења овог уговора, у зависности који
услов пре наступи.
Члан 19.
Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени представници
уговорних страна, а уколико га уговорне стране нису потписале на исти дан, овај Уговор се сматра
закљученим на дан последњег потписа по временском редоследу.
Овај Уговор ступа на снагу даном достављања средства финансијског обезбењења за добро
извршење посла из члана 13. овог Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.
Члан 21.
Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности
уговора, при чему вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став
1. Закона о јавним набавкама, а под условом да има обезбеђена финансијска средства.

-

Након закључења уговора о јавној набавци Корисник услуге може да дозволи промену
битних елемената уговора из следећих објективних разлога:
ако Корисник услуге не обезбеди благовремено техничку документацију потребну за извршење
предмета јавне набавке (нпр. цртежи, модели, узорци);
уколико Пружалац услуге није добио документацију потребну за извршење услуге од надлежног
државног органа (сагласност, дозвола, уверење и слично);
прекид извршења услуга изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне
стране;
уколико дође до измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката;
услед мера државних органа;
поступање трећих лица без кривице оба уговарача.
друге објективне околности настале у току извршења Уговора које нису кривица Пружаоца
услуге.
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У случају наступања околности из члана 21. става 2. тачке 3), 4), 5) , 6) и 7), Пружалац
услуга је дужан да благовремено поднесе захтев за продужење рока завршетка услуга, са доказима
о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.
Уговорне стране су у обавези да о продуженом року сачине анекс овог Уговора.
Члан 22.
Саставни део овог Уговора су:
1. техничка докумнетација;
2. усвојена понуда Пружаоца услуге бр. ______ од __.__.____. године, а која је код Корисника
услуге заведена под бр. _____ од ___.___._____. године (попуњава Корисник услуга;
3. конкурсна документација.
Члан 23.
Све евентуалне неспоразуме који могу проистећи из овог Уговора, уговорне стране ће
настојати да реше споразумно, при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са
конкурсном документацијом.
У случају спора, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 24.
Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим Уговором
директно применити одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и
других закона и подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије,
примењивих на предмет овог Уговора.
Члан 25.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) истоветна
примерка задржава свака Уговорна страна.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈКП „Топловод“ Обреновац
(уписати назив Добављача)

директор,
(уписати функцију одговорног лица Добављача)

(потпис одговорног лица Добављача)

Борис Ивковић, дипл.екон.
(име и презиме одговорног лица Добављача, штампаним словима)

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, реализовати средства обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке. Достављени модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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