Деловодни Број: 3245
Датум: 15.08.2018

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2014 и 68/2016,
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2014 и
68/2016), Захтева о покретању поступка јавне набавке број: 3232
од 14.08.2018.године ,Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број: 3234 од 14.08..2018.године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 3236
од 14.08 .2018године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ
СМЕЋА НА БУБАВИЦИ

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ
ЈНМВ 1.2.5 ЈНМВУ05/18
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.5 ЈНМВУ05/18 су, услуге - ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА НА
БУБАВИЦИ

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
-Разастирање истовареног смећа по телу депоније Бубавица
-Равњање депоније
-Разастирање земље из ископа на телу и ободу депоније
-Чишћење противпожарног пута око депоније
-Чишћење прилазног пута од села Загужања до депоније и на самој депонији у
зимском периоду.
-гашење евентуалних пожара (затрпавање земљом)
Ова јавна набавка није обликована по партије
Крајњи рок за подношење понуда је: 12.09.2018 године до 12 часова
Јавно отварање понуда 12.09.2018 године са почетком 12 15 часова

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управе ЈП“Водовода“ на адреси
Ул. Српских Владра 67, у Сурдулици
Сурдулица август 2018. годинe.
НАПОМЕНА: Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију
детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате
Портал Јавних набавки кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона
о јавним набавкама дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на
Порталу јавних набавки. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама,
наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на
Порталу јавних набавки.
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1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца
Врста наручиоца:
Седиште и адреса наручиоца
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон и факс
Е-маил
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број наручиоца
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна

ЈП“ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА

Јавна предузећа-локална самоуправа
Српских Владра 67,17530 Сурдулица
Оливера Ристић-Директор
Оливера Ристић-Директор
Драги Стојчевски
Факс:017-815-866 meil: office@vodsurd.rs ;
017-815-148,017-815-866
office@vodsurd.rs
100948572
07180101

3600
Banca intesa
160-7173-91
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда број
Датум понуде
Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број понуђача
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна

Напомена: Уколико уговор буде потписало
Заступник понуђача наведен у Агенцији
друго лице уз потписани уговор доставља се
за привредне регистре који може
овлашћење заступника понуђача наведеног у
потписати уговор
Агенцији за привредне регистре да то лице
може потписати уговор о јавној набавци
Место и датум

Понуђач

____________, ___.__.2018. године.

__________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуда број
Датум понуде
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Лице одговорно за потписивање уговора

Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број подизвођача
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна
документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.
Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити од стране сваког
понуђача који је подизвођач при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити
оригинал.
Место и датум
Подизвођач
_______________, ___. ___. 2018. год.
_________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуда број
Датум понуде
Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Лице одговорно за
потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број понуђача
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна
Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац копирати,
попунити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, при чему печат и
потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.
Место и датум
Понуђач - Учесник у заједничкој понуди
_______________, ___. ___. 2018. год.
__________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Наведене доказе понуђачи доказују достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испунјава услове.
А ако не достави изјаву понуђач испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице и његов законски
заступник није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове ако их има група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, за део набавке који ће понуђач испоручити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач не мора да доставља ,наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја о стручној оцени понуда за предметну јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид тражене доказе.
Ако понуђач у остављеном, примереном року од пет дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП“ВОДОВОД“ ,ул. Српских Владра 67,17530 Сурдулица, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (Добра) ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА НА
БУБАВИЦИ ЈН бр1
1.2.5 ЈНМВУ05/18- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до :12.09.2018 године. до 12 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
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Уколико је понуда достављена непосрдно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом
и иста биће враћена понуђачу неотворена са назнаком да је неблаговремена.

Јавно отварање понуда одржаће се 12.09.2018. године са почетком у 12,15 часова, у
просторијама Управе ЈП“Водовод“ , Ул. Српских Владра 67, Сурдулица
Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници понуђача, који ће присуствовати
поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварња понуда

2.Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке
мале вредности.
Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама.
Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2014 и 68/2016)понуђач потврђује писменом Изјавом,
датом под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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 немају забрану обављања делатности која је на сназиу
време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је
документује на прописани начин.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, измене и допуне конкурсне доументације, додатна појашњења
конкурсне документације ,одлуку о додели уговора и сл.). Наручилац ће
благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документама на Порталу јавних набавки из претходног става.
2.1 Обавезна садржина понуде
Понуђач доставља понуду у писаном облику, са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације и не може је накнадно мењати.
Понуда се сматра одговарајућом и прихватљивом ако понуђач поднесе:
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1.Податке о понуђачу - попуњен, потписан и оверен образац – страна 3;
2.Податке о подизвођачу – уколико се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког
подизвођача-попуњен, потписан и оверен образац – страна 4;
3.Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси
заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и оверен
образац-страна 5;
4.Техничка спецификација – потписана и оверена
4.Образац понуде – попуњен, потписан и оверен образац
5.Изјаву којом понуђач доказује испуњеност обавезних услова предвиђених чланом 75.
Закона о јавним набавкама, потписан и оверен образац од стране свих учесника у понуди
6.Изјаву о независној понуди- потписану и оверену;
7.Изјаву о учешћу са подизвођачем/има-уколико се подноси понуда са подизвођачемпопуњена, потписана и оверена;
8.Споразум чланова групе понуђача којим група понуђача дефинише носиоца понудеуколико се подноси заједничка понуда –попуњен, потписан и печатом оверен од стране
свих учесника у заједничкој понуди
9.Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 Закона
10.Модел уговора - потписан и оверен на последњој страни
Поред обавезних услова, понуђач је дужан да испуњава услове наручиоца,као и остале услове и
захтеве прописане конкурсном документацијом.
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧИ МОГУ, АЛИ И НЕ МОРАЈУ
ПОПУЊАВАТИ, ПОТПИСИВАТИ, ОВЕРАВАТИ И ДОСТАВЉАТИ. ТАКОЂЕ, ИЗЈАВУ О УЧЕШЋУ
ПОДИЗВОЂАЧА, СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИМ ГРУПА ДЕФИНИШЕ НОСИОЦА
ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ОБАВЕЗНО
ПОПУЊАВАЈУ, ПОТПИСУЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ САМО ПОНУЂАЧИ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.

2.2 Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављени на
српском језику.
2.3 Понуда са варијантама није дозвољена
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена.
2.4 Испуњеност услова у заједничкој понуди
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. –за
ову јавну набавку не постоји овај услов
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијм. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. Понуђачи који
поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. а
допунске услове испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, писане и
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оверене Изјаве о испуњености услова из конкурсне документације – за понуђача, а
допунске услове испуњавају заједно.
Испуњеност услова од стране подизвођача
Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.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.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) закона писменом изјавом
датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)
закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном
документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то
доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са
подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.У наведеном случају наручилац је дужан да омогући
добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

2.5 Цена
Цена у понуди мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност, са свим
припадајућим трошковима извршења услуге.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Комисија за јавну набавку ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће детаљно
појашњење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина вршења услуге у погледу
изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у
погледу оригиналности услуга или радова које понуђач нуди.
Наручилац је дужан да понуђачу у случају из става 3. овог члана одреди примерен рок за
одговор.
Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе
понуде из става 3. овог члана. Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача или
кандидата и може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа.
2.6. Место извршења услуга
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Место извршења услуга депонија смећа на бубавици у с.Загужање Сурдулица
2.7.Начин пружања услуга
Понуђач је дужан да услуге које су предмет јавне набавке пружа квалитетно у складу са
стандардима, важећим прописима и техничким мерама и условима прописаним за ову врсту
услуга.
2.8. Гаранција
-нема2.9. Рекламација
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету извршене услуге и очигледних
недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3(три) дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Ако је услуга коју је понуђач пружио наручиоцу неадекватна, односно не одговара неком од
елемената садржаном у конкурсној документацији, понуђач одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавезе.
2.11. Рок и услови плаћања и уговорна казна
Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у року
од (максимум 45 дана) од датума фактурисања (од датума пријема комплетне исправне
финансијске документације). Фактура се испоставља на основу радног налога којим се
верификује квантитет и квалитет извршене услуге. Рок плаћања се прецизира од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној услузи.
Уколико понуђач својом кривицом прекорачи рок почетка вршења услуге, од дана издавања
налога за вршења услуге, дужан је да наручиоцу на име пенала исплати 0,5‰ за сваки дан
кашњења, а највише 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.
2.12 Важење понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Уколико је наведен краћи рок важења понуде, или рок важења понуде није наведен, иста
ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може, у случају истека рока важења
понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
2.13. Одбијање понуде
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде
Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде, односно не достави све обрасце и изјаве које је неопходно доставити према
упутству назначеном у конкурсној документацији или није могуће упоредити понуду са
другим понудама.
2.14. Обустава поступка
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о
закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење
одлуке о признавању квалификације.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству
објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења одлуке.
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Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.
2.15. Рок за закључење уговора
Наручилац у року од осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права понуђача ће доствити изабраном понуђачу потписан уговор .
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
2.16. Критеријум за доделу уговора
 Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума најнижа понуђена
цена


КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА 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,
наручилац ће донети одлуку о
додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем (извлачење из
шешира). Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће
позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и
транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће
се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању.

2.17. Додатна објашњења од понуђача
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.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи
са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву
2.18. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано 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
евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде додатне информације или
појашњења упутити на адресу ЈП“Водовод“ ,ул. Српских Владра 67,17530 Сурдулица,, уз напомену
„Објашњења – мала набавка број ЈНМВУ05/18“, на телефакс: 017/815-866 или email:office@vodsurd.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07,30 до 14,30
часова.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки.
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 на Порталу јавних
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набавки. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.Комуникација у поступку јавне набавке врши
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
НАПОМЕНА: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 пријем тог документа, што
је друга страна дужна и да учини, када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
2.19. Поверљивост података
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
2.20. Заштита права понуђача
Понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има
интересе за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона(у даљем тектсту: подносилац захтева)
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, саџина позива за
подношење понуда или конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став2.
овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149 става 3
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивање одлуке на
порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
на порталу јавних набавки у року од два(2) дана од пријема захтева за заштиту
права.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати
таксу у висини од 60.000,00 динара (члан 156. ст.1. тачка 2. ЗЈН -поступак јавне набавке
мале вредности), на рачун буџета Републике Србије: 840-742221843-57, позив на број 97
50-016, Републичка административна такса за јавну набавку мале вредности број
ЈНМВУ05/18 (набавка услуге – услуге Одржавања депоније смећа на бубавици), прималац
уплате: буџет Републике Србије.
Уз захтев се прилаже валидан доказ о уплати таксе (потврда банке и слично).
2.21. Исправка у подацима
Уколико дође до исправке у подацима у конкурсној документацији, исте оверити и
потписати од стране овлашћеног лица
2.22. Негативне референце
Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
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2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац Може одбити понуду уколико поседује доказ
који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке.

Докази могу 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;
 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
 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 правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, уколико се те одлуке односе на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
2.23. Трошкови припреме понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани
трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.Трошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су
на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.Образац „Трошкови припреме понуде“ Понуђач може, а
и не мора попунити, потписати, оверити и доставити образац трошкова припреме
понуде.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
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КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.25. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца ЈП“Водовод“ ,ул.
Српских Владра 67,17530 Сурдулица , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Одржавања депоније смећа на бубавици бр
ЈНМВУ05/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Одржавања депоније смећа на бубавици бр
ЈНМВУ05/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Одржавања депоније смећа на бубавици бр
ЈНМВУ05/18- НЕ ОТВАРАТИ” или Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –
Одржавања депоније смећа на бубавици бр ЈНМВУ05/18- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Заинтересована лица могу извршити увид у објекта у којем ће се вршити услуга одржавања
До дана 08.09.2018. године у периоду од 10.00до 1400 часова. Заинтересовано лице мора
поднети претходни писани захтев на адресу ЈП“Водовод“ ,ул. Српских Владра 67,17530
Сурдулица, на 017-815-866 или е-mail office@vodsurd.rs са назнаком за Николић Драгана.
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2.26. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Опис предмета јавне набавке:
-Разастирање истовареног смећа по телу депоније Бубавица
-Равњање депоније
-Разастирање земље из ископа на телу и ободу депоније
-Чишћење противпожарног пута око депоније
-Чишћење прилазног пута од села Загужања до депоније и на самој депонији у
зимском периоду.
-гашење евентуалних пожара (затрпавање земљом)

Место и датум
_________________________

М.П

Понуђач
______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомене:
НАПОМЕНА: Образац техничке спецификације ОБАВЕЗНО оверити и потисати
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга –
Одржавања депоније смећа на бубавици бр ЈНМВУ05/18, за потребе ЈП“Водовод“_а у
Сурдулици, објављеног на Порталу јавних набавки дана _______.2018. године, подносимо
понуду број _______ од _____________ (уписати број и датум понуде - попуњава
Понуђач) .
Подносимо понуду: (заокружити)
а) Самостално
б) Заједничка понуда
ц) Понуда са подизвођачем
Заједничка понуда:
Учесници у заједничкој понуди
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Понуда са подизвођачем/има:
Сви подизвођачи
(навести назив и седиште свих подизвођача)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место и датум
__________________ ____.___. 2018. год.

Понуђач
______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА____________________________________________
СЕДИШТЕ_____________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ_________________________________________________
ТЕЛЕФОН__________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ____________________________
ПИБ_______________________________________
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ..
-Разастирање истовареног смећа по телу депоније Бубавица
-Равњање депоније
-Разастирање земље из ископа на телу и ободу депоније
-Чишћење противпожарног пута око депоније
-Чишћење прилазног пута од села Загужања до депоније и на самој депонији у
зимском периоду.
-гашење евентуалних пожара (затрпавање земљом)
Р.бр
1.

назив

ЈМ

Рад Булдозера

Р.час

количина

Цена по радном
часу без ПДВ

Укупно без ПДВ

300

Тип Булдозера(најмањих карактеристика као ТГ110)
Укупна цена без ПДВ-а
Износ укупног ПДВ_а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 60 дана)

Без аванса у року од_______дана(максимум
45 дана) након пријема рачуна и овереног
радног налога
____________дана

Рок почетка вршења услуге

Услуга се врши периодично рок за почетак
вршења услуге је 48 сати за све позиције а за
чишћење снега на прилазном путу у року од 3
сата након пријема позива за вршења
услуга(телефоном, поштом ,меилом или усмено)
од стране наручиоца.

Место извршења услуга

Депонија смећа Бубавица у Сурдулици

Место и датум,
_______________, ___. ___. 2018. год.

Понуђач,
______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног
лица.
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I ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке услуга – Одржавања депоније смећа на бубавици у
с.Загужање Сурдулица, редни број ЈНМВУ05/18, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку,и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
сапрописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
;
Место и датум,
Понуђач,
_______________, ___. ___. 2018. год.

______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: уколико се подноси заједничка понуда, образац потписати од стране
сваког учесника у заједничкој понуди.
Место и датум,
________________, _____. ____. 2018. год.

Учесник у заједничкој понуди,
__________________________
(потпис и печат овлашћеног

лица)
4. Измена у подацима: Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

страна 19 од 27

Набавка услуга одржавања депоније смећа на бубавици

У складу са чланом 26. Закона,понуђач _____________________________________,
(уписати назив и седиште понуђача-попуњава понуђач ) даје:
II ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У
складу
са
чланом
26.
Закона,
понуђач
____________________________________________, (навести назив понуђача) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку
јавне набавке услуга/ Одржавања депоније смећа на бубавици у с.Загужање
Сурдулица, редни број ЈНМВУ05/18.поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум
Понуђач
_____________,_____.____.2018.год.
________________________
(потпис
и
печат
овлашћеног лица)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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III ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
У вези јавне набавке, чији је предмет набавка услуга Одржавања депоније смећа на
бубавици у с.Загужање
Сурдулица, редни број ЈНМВУ05/18, изјављујемо да
наступамо са подизвођачем/има и у наставку наводимо његово учешће у вредности:
у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив,
седиште и адресу подизвођача) ће извршити у делу ________________ што износи
_________% (уписати проценат) УКУПНЕ вредности набавке без ПДВ-а.
у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив,
седиште и адресу подизвођача) ће извршити у делу ________________ што износи
_________% (уписати проценат) УКУПНЕ вредности набавке без ПДВ-а.
у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив,
седиште и адресу подизвођача) ће извршити у делу ________________ што износи
_________% (уписати проценат) УКУПНЕ вредности набавке без ПДВ-а.
Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, образац копирати, попунити,
потписати, оверити.
Место и датум,
Понуђач,
_______________, ___. ___. 2018. год.

______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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V. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изјава

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине и немамо забрану обављања делатности која је на
сназиу време подношења понуде.
Место и датум,

Понуђач,

_______________, ___. ___. 2018. год.

______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

страна 22 од 27

Набавка услуга одржавања депоније смећа на бубавици

VI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За припрему понуде ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуга
Одржавања депоније смећа на бубавици у с.Загужање
Сурдулица, редни
ЈНМВУ05/18, имали смо трошкове по достављеној спецификацији:
ПОНУДА БР.:_________
Врста трошкова
Износ

УКУПНО:
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси податке о стварним трошковима
припреме понуде, уколико понуђач има ову врсту трошкова, односно укупан износ
и структуру трошкова. Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач, а
накнаду трошкова од наручиоца може тражити само у случају из члана 88. став 3.
закона о јавним набавкама.
У случају већег броја колона оригинал обрасца треба копирати и попунити, потписати
и оверити. Уколико дође до исправке у подацима исте оверити и потписати од стране
овлашћеног лица.
Место и датум,
Понуђач,
_________________ , ___.___.2018.год.
__________________________
(потпис и печат овлашћеног
лица)
НАПОМЕНА:
Понуђач може, али не мора попунити, потписати, оверити и доставити образац
трошкова припреме понуде.

страна 23 од 27

Набавка услуга одржавања депоније смећа на бубавици

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________(навести
назив
подизвођача) у поступку јавне набавке Одржавања депоније смећа на бубавици у
с.Загужање Сурдулица, редни број ЈНМВУ05/18, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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НАПОМЕНА:
Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који понуђач МОРА потписати и оверити
на последњој страни и доставити уз понуду, обзиром да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са
садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да,
уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену
појединих елемената уговора о јавној набавци.
Уколико понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који подносе понуду са подизвођачима.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен између :

ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА; са седиштем у Сурдулици, Српских Владара 67;
тел.017/815-148 телефакс 017-815-866 ;матични број: 07180101, шифра
делатности:3600, текући рачун : 160-7173-91 Banca Intesa, ПИБ:100948572, кога
заступа Директор Оливера Ристић ( у даљем тексту Наручилац )
И
(НАЗИВ ПОНУЂАЧА)

са седиштем у
ПИБ:
шифра делатности
Код банке
кога (по овлашћењу ) заступа

Матични Број:
Текући Рачун

______________________________________________________
(у даљем тексту Давалац)
Основ уговора:
ЈНМВ Број:

ЈНМВУ05/18

Број и датум одлуке о додели уговора:
(Не попуњавати)

Понуда изабраног понуђача бр

од
Члан 1.

Уговорне стране константују:
-да је наручилац, на основу јавног позива за набавку услугa чишћења депоније смећа
на Бубавици. спровео редован поступак ЈНМВ услуга ЈНМВУ05/18
-да је Давалац услуге дана _______2018 године доставио понуду
број:_____________
од____________.2018 .године. која се налази у прилогу овог
уговора и саставни
је део
овог уговора.
- да понуда пружаоца услуге у потпуности одговара захтевима из
конкурсне документације и чини саставни су део
овог уговора.
-да је наручилац на основу понуде пружаоца услуге и одлуке о додели уговора изабрао
пружаоца услуге за пружање услуге за ЈНМВ бр. ЈНМВУ05/18
Члан 2.
Предмет уговора је пружање услуга чишћење депоније смећа на Бубавици булдозером
___________________, стално присутним на депонији, и то:Чишћење тела депоније Бубавица
од
смећа, равњање депоније, разастирање земље из ископа на телу и ободу
депоније,Чишћење противпожарног пута око депоније, чишћење прилазног пута од села
Загужања до депоније и на самој депонији у зимском периоду и гашење евентуалних пожара.
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Члан 3.
Уговорену цену чине :
-Јединичне цене услуга из члана 2. овог уговора без пореза на додатну вредност из
-прихваћене понуде пружаоца услуге од ____________ динара/ефективни радни час.
-порез на додатну вредност __________ % што износи ______________ динара
-укупна уговорена цена износи __________ динара/ефективни радни час
-Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Максимална вредност изведених радова на годишњем нивоу износи ______________. Динара
без ПДВ
Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему и под
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако услуге које је Давалац услуга пружио наручиоцу неадекватне односно не
одговарају неком од елемената садржаним у конкурсној документацији и прихваћеној понуди,
Давалац услуга одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза а
наручилац може активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 5.
Место пружања услуга су депонија смећа на Бубавици и прилазни пут.
Опис предмета уговора:
-Разастирање истовареног смећа по телу депоније Бубавица
-Равњање депоније
-Разастирање земље из ископа на телу и ободу депоније
-Чишћење противпожарног пута око депоније
-Чишћење прилазног пута од села Загужања до депоније и на самој депонији у
зимском периоду.
-гашење евентуалних пожара (затрпавање земљом)
Давалац услуга је обавезан да наручиоцу пружа услуге сукцесивно рок за почетак
вршења услуге је 48 сати за све позиције а за чишћење снега на прилазном путу и
гашење евентуалних пожара у року од 3 сата након пријема позива за вршења
услуга(телефоном, поштом ,меилом или усмено) од стране наручиоца.
Сваку појединачну количину пружених услуга утврђиваће
овлашћени представници
уговорних страна.
Члан 6.
Достављени рачун и радни налог (радни налог оверен од стране наручиоца )наручиоцу,
представља основ за плаћање уговорене цене.
Наручилац се обавезује да у року од ________ дана од дана пријема исправно испостављеног
рачуна исплати цену услуга, и то на рачун пружаоца услуга:______________________________
Члан 7.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора-уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуга не буду решени споразумно, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Лесковцу.
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до истека једне(1) године од дана ступања на снагу.
Члан 9.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписан од стране овлашћених
лица уговорних страна.

Члан 10.
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На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне
стране.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
_____________________________
______________________________

НАРУЧИЛАЦ
ЈП”Водовод” Сурдулица
Директор Оливера Ристић
_______________________________

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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