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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон); чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3664/19
од 16.08.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број број 06-3947/2019-II/02 од 29.08.2019године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 06-3-948/2019-II/02 од 29.08.2019, Јавна набавка број 401-1-36/2019, припремљена
је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку – Услуга израде допуне и усклађивања постојеће
пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима и пратећим подзаконским актима
ЈН бр. 401-1-36/2019
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Врбас
Адреса: Маршала Тита 89. Врбас 21460
Интернет страница: www.vrbas.net
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).
Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:
Завод за комуналну хидротехнику „АКВА ПРОЈЕКТ“ Суботица, је са Јавним
предузећем „Дирекција за изградњу“ Врбас и Јавним комуналним предузећем
„Стандард“ Врбас, у периоду од 2002. до 2011. године, закључио више уговора и
израдио пројектну документацију за реконструкцију водоводне мреже на територији
града Врбаса. У међувремену, ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас је ликвидирано, а
основано је 01.09.2015.године ново, ЈКП „Комуналац Врбас“ Врбас, које је од ЈКП
„Стандард“ преузело управљање, одржавање и прописивање техничке регулативе за
комуналну инфраструктуру у делу водовода и канализације. Како је 2014. године дошло
до измене Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката па је потребно
извршити иновацију (прилагођавање) поменуте пројектне документације, сада су се
стекли и финансијски услови за предметну реконструкцију водоводне мреже и
изградњу канализационе мреже у насељима Куцура и Савино Село.
„АКВА ПРОЈЕКТ“ Суботица, који је радио пројектну документацију, како је то горе у
тексту наведено, поседује све потребне подлоге и техничке податке за иновирање
пројектне документације, те смо мишљења да би, поштујући начело економичности
поступка, било оправдано да се кроз преговарачки поступак истом пројектанту додели
и иновирање предметне пројектне документације. Стручна служба Општине Врбас из
Врбаса је вршила испитивање тржишта и утврдила да би израда нове пројектне
документације за реконтсрукцију водоводне мреже, била 4 пута скупље од иновирања
исте, а израда би трајала неколико месеци.
Наручилац је ''Општина Врбас'' из Врбаса, која је за предметну набавку обезбедила
средства, а и носилац је јавне набавке и саме инвестиције.
Сходно мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-3664/19 од 16.08.2019. године
испуњени су услови за примену преговарачког поступка без објављивaња позива за
подношење понуда из члана 36. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 401-1-36/2019 су услуге –израда, допуне и усклађивања
постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
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П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
4. Процењена вредност јавне набавке је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Жељко Кнежевић, шеф одсека за јавне набавке, за техничка питања
Емина Зековић, дипл.инж.грађ.
Е - mail адреса: javne.nabavke@vrbas.net, факс број 021-705-990 са назнаком „за Одсек
за јавне набавке“.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.401-1-36/2019 су вршење услуга – Услуга израде, допуне и
усклађивања постојеће
пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и пратећим
подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
Ознака из општег речника набавке: (шифра 71240000 - Архитектонске, инжењерске
услуге и услуге планирања).
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
За израду, допуну и усклађивање постојеће пројектно-техничке документације
према закону о планирању и изградњи и пратећим подзаконским актима
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ОПШТИ ПОДАЦИ
ИНВЕСТИТОР:
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДМЕТ:
ИЗРАДА, ДОПУНА И УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И
ПРАТЕЋИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ЗА:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже,
тј. транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-План генералне регулације насеља Куцура са елементима детаљне регулације јавног
грађевинског земљишта (Сл. лист Општине Врбас бр. 11/07);
-Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура (Сл. лист Општине Врбас
бр. 16/12);
-План генералне регулације насеља Савино Село са елементима детаљне регулације
јавног грађевинског земљишта (Сл. лист Општине Врбас бр. 12/08);
-План генералне регулације за насељено место Врбас (Сл. лист Општине Врбас бр.
3/11)
-Измене и допуне плана генералне регулације насељено место Врбас (Сл. лист
Општине Врбас бр. 11/14);
ПОСТОЈЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А/ Пројекти канализационе мреже за насељена места у општини Врбас:
- Главни пројекат Западног крака система за евакуацију и пречишћавање отпадних
вода насеља у општини Врбас – Књига А - I етапа изградње сабирне мреже у Савином
Селу (број Е-644-г/07, књига А),
- Главни пројекат II етапе изградње канализације употребљених вода у Савином Селу
(број Е-729/08),
- Главни пројекат III етапе изградње канализације употребљених вода у Савином Селу
(број Е-755-г/08),
- Главни пројекат I етапе изградње канализације употребљених вода у Куцури (број Е720/08) и
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- Главни пројекат II етапе изградње канализације употребљених вода у Куцури (број Е759-г/08, књига 1 и 2 и књига 3),
- Главни пројекат Западног крака система за евакуацију и пречишћавање отпадних
вода насеља у општини Врбас: Књига Б – Деоница западног крака: Врбас – Куцура и
Књига Ц – Деоница западног крака: Куцура – Савино Село (број Е-644-г/07), од стране
Завода за комуналну хидротехнику „Аква-пројект“ из Суботице, за потребе изградње
цевовода – колектора, за сакупљање сирове
отпадне воде насеља Куцура и Савино Село на „Западном крак“-у, ради
транспортовања сакупљених употребљених вода до регионалне канализације у Врбасу.
Б/ Постојећи пројекти реконструкције водоводне мреже израђени су од стране
Завода за комуналну хидротехнику „АКВА ПРОЈЕКТ“ Субитица према следећим
уговорима:
- Уговор о изради главног пројекта реконструкције водоводне мреже I фаза (од ул.
Саве Ковачевића, Октобарске, Кларе Фејеш Мире и Кулски пут) у Врбасу, бр.
2489-2/10 од 01. 12. 2010. године,
- Уговор о изради главног пројекта реконструкције водоводне мреже II фаза (од ул.
Данила Бојовића, 8.марта, Фрушкогорске, Ивана Милутиновића, Миливоја
Чобанског) у Врбасу, бр. 2489-3/10 од 01. 12. 2010. године,
- Уговор о изради идејног и главног пројекта западног крака за евакуацију и
пречишћавање отпадних вода за Савино Село и Куцуру у општини Врбас, бр.
2050/07 од 23.04.2007.године.
Пројектант је обавезан да постојећу пројектну документацију за реконструкцију
водоводне мреже и изградњу канализационе мреже прилагоди важећем Закону о
планирању и изградњи са пратећим подзаконским актима разврстану у три позиције:
Позиција 1.
обухвата израду и испоруку идејног решења - ИДР, Идејног пројекта – ИДП-а, и
пројекта за извођење – ПЗИ, у поступку прибављања решења о одобрењу за извођење
радова, за реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
Пројектну документацију испоручити у електронској форми (као отворене фајлове у
wordu, excelu и dwg-у и као електронски потписане примерке у pdf формату) и по два
примерка штампаних пројеката (ИДР, ИДП) и по три примерка одштампаних пројеката
за извођење -ПЗИ.
Позиција 1. обухвата следеће деонице:
бр. улица
деоница
Врбас-реконструкција водоводне мреже I фаза
1
Саве Ковачевића
од V пролетерске до Октобарске
2
Октобарска
од С.Ковачевића да К.Ф.Мире
3
Кларе Фејеш Мире од Октобарске до ул. Кулски пут
4
Кулски пут
од К.Ф.Мире до шећеранске виле
Врбас-реконструкција водоводне мреже II фаза
1
Данила Бојовића
од Куцурског пута до 8.марта
2
8 марта
цела
3
Фрушкогорска
од 8.марта до И.Милутиновића
4
Ивана
од Фрушкогорске до др.М. Новковића
Милутиновића

дужина /м/
160
130
640
2.290
640
350
410
810
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Позиција 2.
обухвата израду и испоруку Пројекта за грађевинску дозволу – ПГД, техничку
контролу – ТК ПГД и Пројекта за извођење – ПЗИ, у поступку прибављања
грађевинске дозволе за изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у
Врбас-Куцура-Савино Село.
Пројектну документацију испоручити у електронској форми (као отворене фајлове у
wordu, excelu и dwg-у и као електронски потписане примерке у pdf формату) и по два
примерка штампаних пројеката (ПГД, ТК, ПГД) и по три примерка одштампаних
пројеката за извођење-ПЗИ.
Позиција 2. обухвата следеће деонице:
бр.
улица
деоница
Врбас-Куцура-Савино Село-изградња транспортног цевовода
мреже
1
Врбас- Куцура
од Магистралног колектора дуж рег.
пута до ЦС Куцура 2
2
Куцура-Савино Село
Од Куцурe /ул. М.Папуге/ до ЦС
С.Село 1
3.
ЦС Куцура 1
4.
ЦС Куцура 2
5.
ЦС Савино Село 1

дужина
канализационе
5.850,00 м
3.900,00 м

Позиција 3.
обухвата испоруку Пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже,
тј. транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
Позиција 3. обухвата следеће деонице:
бр.
Црпна станица
локација
ком.
Врбас - Куцура - Савино Село - актуелизовање предмера црпних станица на
каналiзационој мрежи
1
ЦС Куцура 3
ул. И.Л.Рибара-пр ко пут школе
1
2
ЦС Савино Село 2
раскрсница ул. М.Тита и Ђ.Јакшића у 1
С.Селу

Напомена: Наручилац задржава право да усклади одређене деонице са потребама, о
чему ће обавестити Понуђача пре почетка или у току израде усклађене пројектне
документације, за одређену позицију.
Већи део радова је изведен на основу горе-поменуте пројектне документације и
исходованих грађевинских дозвола за свако насељено место посебно. Како наведене
грађевинске дозволе нису обухватиле парцеле за све деонице предвиђене у пројектној
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документацији, урађени пројекти се не могу искористити за завршетак изградње
канализационе мреже оних деоница који нису обухваћени грађевинском дозволом.
У међувремену дошло је и до промене Закона о планирању и изградњи, за те деонице је
неопходно да се изради нова пројектно - техничка документација која је у складу са
важећом законском регулативом и прилагођена новом стању на терену.
Подлоге за израду техничке документације чини:
Геодетскa подлогa
Геодетску подлогу за пројектовање чини топографски снимак предметне локације
интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране
регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.
Потребно је извршити геодетско снимање постојећег стања терена у хоризонталном и
вертикалном смислу са мреже оперативног полигона за потребе израде ажурног
топографског плана, који ће служити као подлога за пројектовање. Све податке са
терена (постојеће и нове објекте, колске прелазе, шахтове, дрвеће, стубове, реперне
тачке и сл.) уцртати у ситуацију у погодној размери. Податке о подземним
инсталацијама из копије плана водова треба пренети на подлогу за пројектовање.
Ширина сниманог појаса треба да је таква, да обезбеђује комплексну израду свих
планираних садржаја, а предмет су пројекта. Попречне профиле снимити на
одговарајућим растојањима према ситуацији на терену и на карактеристичним местима
из ситуације и подужног профила. Обавеза пројектанта је да сваку карактеристичну
тачку дефинише и координатама.
Елаборат о детаљним геомеханичким радовима
При пројектовању предметног објекта - канализације, потребна је да се задовољи
његова стабилност, као и стабилност постојећих околних објеката, и процени потреба и
технологија снижавања нивоа подземнх вода при извођењу радова.
Геомеханички подаци за потребе израде пројектне документације могу послужити и
бити преузети из Главних пројеката наведених у уводном делу (за Савино Село: број Е644-г/07- књига А, број Е-729/08, број Е-755-г/08 и за Куцуру: број Е-720/08 и број Е759-г/08), израђених од стране Завода за комуналну хидротехнику „Аква-пројект“ из
Суботице, али пројектант је одговоран и у обавези је да детаљно сагледа трасу и
локалитет предметног објекта, прегледа постојећу расположиву документацију и по
потреби изврши нова геомеханичка истраживања о свом трошку.
Израда техничке документације за позицију 1. садржи израду:
1.
Идејног решења - ИДР;
2.
Идејног пројекта - ИДП;
3.
Извода из пројекта за ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Железнице Србије“, ЈВП „Воде
Војводине“;
4.
Пројекта за извођење - ПЗИ.
5.
План превентивних мера.
Израда техничке документације за позицију 2. садржи израду:
1.
Идејног решења - ИДР;
2.
Пројекта за грађевинску дозволу – ПГД, са позитивним извештајем техничке
контроле;
3.
Извода из пројекта за грађевинску дозволу;
4.
Извода из пројекта за ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Железнице Србије“, ЈВП „Воде
Војводине“;
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5.
6.

Пројекта за извођење - ПЗИ.
План превентивних мера.

Техничке услове јавних предузећа за прибављање Локацијских услова и услова за
пројектовање од стране власника инсталација и надлежних институција, обезбеђује
Инвеститор.
У поступку прибављања локацијских услова пројектант је у обавези да, уколико дође
до преклапања са појединим инсталацијама, измени Идејно решење у складу са
условима власника инсталација до коначног добијања локацијских услова.
По добијању локацијских услова обавеза пројектанта је да, изради Пројекат за
грађевинску дозволу (ПГД) за поз.2. тј Идејни пројекат (ИДП) за поз 1. Пројектант је
дужан да обезбеди Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу и у обавези је
да поступи по примедбама вршиоца техничке контроле. Наручилац ће сматрати
завршеним пројекат за грађевинску дозволу када буде прихваћен од стране вршиоца
техничке контроле.
Након исходовања решења по ком се одобрава изградња предметног објекта –
канализације и водовода обавеза пројектанта је да изради Пројекат за извођење (ПЗИ),
са свим елементима и детаљима потребним за изградњу канализације.
Подношење захтева преко система обједињене процедуре је обавеза Инвеститора.
Сва горе наведена пројектно техничка документација треба да садржи све делове
сходно важећем Правилнику о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта и треба да је израђена у складу
са напред наведеним и важећим законом и правилницима, обједињеној процедури, и
доставља се Наручиоцу у прописаној електронској форми са електронским
сертификатом и у штампаним примерцима са прописаним прилозима.
Обим и садржај неопходних радова треба бити примерен и у складу са величином,
важности и наменом објекта за који се предметни изводе. Одредити податке који су
меродавни за прорачун и димензионисање канализационе мреже. Техничка
документација мора да садржи све неопходне документе захтеване важећом законском
регулативом и да садржи одговарајуће текстуалне, графичке и нумеричке прилоге.
Неопходне Елаборате приложити техничкој документацији.
Текстуална документација треба да садржи технички опис радова, са описом
пројектног решења, предвиђених материјала и технологије извођења радова, као и
техничке услове за извођење радова са детаљним описом извођења радова, са
дефинисаним условима квалитета и стандардима, технологијом извођења, контролним
испитивањима и начином обрачуна изведених радова.
Нумеричка документација треба да садржи координате главних тачака за обележавање
објекта, координате и коте које ће се користити приликом градње и експлоатације
објекта, потребне прорачуне, доказнице мера за предмер радова по деоницама, као и
детаљан предмер са предрачуном радова приказан табеларно и подељен према врстама
радова, са рекапитулацијом свих радова на крају табеле. Предмер и предрачун радова
мора садржати све радове неопходне за реализацију инвестиције, и мора бити подељен
према врстама радова и деоницама (улицама).
Графичка документација треба да садржи прегледни ситуацијони план приказан у
погодној размери, на којој треба да су назначене деонице мреже. Ситуационе планове
деоница приказати у размери Р=1:500, где објекте треба дефинисати са свим
геометријским и нумеричким подацима (сва ревизиона окна морају имати приказану
коту терена, коту дна цеви и коту нивелете саобраћајнице,...). Такође, морају се
приказати стационаже укрштања предметног цевовода са свим постојећим и
планираним инсталацијама, колским прелазима, објектима. У подужним профилима
размере Р=1:50/500 неопходно је дефинисати све нумеричке податке који дефинишу
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нивелациони положај цевовода, као и сва укрштања цевовода са постојећим
инсталацијама. Попречне профиле приказати у размери Р=1:100 или Р=1:50, на свим
карактеристичним местима. Детаље приказати у погодној размери.
Документацију израдити и испоручити у електронском и штампаном облику.
Електронска верзија техничке документације обухвата све изворне фајлове
(незаштићена електронска документа у формату програма који је коришћен за израду и
обраду: предмер и предрачун са доказницом елемената у „Excel“-у (.xls), технички опис
и остали подаци у „Word“-у (.doc), графички прилози у „AutoCad“-у (dwg.) формату) и
незаштићен PDF формат. Дигитални облик техничке документације мора у свему
одговарати штампаном примерку. Електронски облик у PDF формату мора бити
потписан квалификованим електронским потписима одговорног лица пројектне
организације, односно одговорног и главног пројектанта и оверена дигитализованим
печатима пројектне организације, односно личне лиценце.
Пречници и цевни материјали водоводне и канализационе мреже су дефинисани
постојећим идејним и главним пројектима и хидрауличким прорачуном које је израдио
ЗКХТ „Аква Пројект“ Суботица.
Пројектна документација се израђује на геодетским подлогама које прибавља
Инвеститор.
Општи услови за израду пројектно-техничке документације је да мора бити израђен у
складу са:
1. Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон),
2. Правилником о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС" бр.
23/15 и 77/15, 72/2018);
3. Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и
форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром ("Сл.
гласник РС" бр. 113/2015);
4. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/2015 и 96/2016);
5. Локацијских услова, техничких услова јавних предузећа, важећих прописа,
стандарда и норматива и Пројектног задатка Инвеститора.
ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
Потребно је израдити План превентивних мера, који ће заједно са техничком
документацијом за изградњу објекта у складу са прописима о планирању и изградњи
представљати основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на
радним местима и у радној околини на предметном градилишту
Пројектант је у обавези да предложи технологију и организацију извођења радова и
сагласно са њом да изради План превентивних мера заштите на раду.
План превентивних мера треба да садржи све елементе прописане Уредбом о
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
(„Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10).
Напомена:
При изради предметне пројектно - техничке документације пројектант је дужан:
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да се придржава важећих закона, правилника, прописа и норми квалитета за ову
врсту објекта, а да при том користи и примењује важеће СРПС прописе и
стандарде, и да предложи решења у духу важећих законских прописа;
 да за израду пројектне документације прибави потребне податке и подлоге
(геодетске и геомеханичке);
 да изврши снимање постојећег стања и све неопходне радове потребне за
формирање подлога;
 да се придржава техничких услова за изградњу, извода из копије плана и копије
плана водова, претходних услова и сагласности издатих од стране јавних
предузећа и надлежних органа и да пројектну документацију усклади са свим
условима и правилима садржаним у локацијским условима;
 да за сваку измену коју жели да изврши у току пројектовања у односу на неки од
претходних техничких услова, дужан је да исходује писану сагласност на
предложену измену од стране надлежних издаваоца услова;
 да, уколико се предпројектним, односно техничким условима изградња
предметног објекта условљава интервенцијама на постојећим инсталацијама,
обавезно у току пројектовања о томе писаним путем извести наручиоца и
предложи техничко решење;
 да нарочиту пажњу посвети предмеру и предрачуну радова, јер ту морају бити
садржани сви радови неопходни за реализацију инвестиције, а који мора бити
подељен према врстама радова и деоницама, ради могућности раздвајања
предмера приликом уговарања радова одабраних деоница за извођење;
да поступи по оправданим примедбама изнетим од вршиоца техничке контроле
техничке документације на начин и у роковима дефинисаним у овом пројектном
задатку и Уговору;
Сву захтевану документацију доставити у три штампана примерка као и у
електронској форми, на цд-у такође у три примерка.
Документацију израдити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.
Гласник РС“ бр. 2/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Законом о озакоњењу објеката („Сл.Гласник РС“ бр.96/2015), Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, бр. 23/2015,
77/2015, 58/2016 и 96/2016) и осталим важећим Законима, подзаконским актима,
стандардима и нормативима.
Начин спровођења контроле: Наручилац ће именовати стручна лицa запослена у
Општинској управи Врбас које ће пратити израду техничке документације,
размењивати информације са Добављачем у писаној форми, вршити стручну контролу
свих фаза израде техничке документације и давати налоге, примедбе и сугестије по
којима је Добављач дужан да поступи, без одлагања.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

3.

4.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
Да он и његов законски заступник набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
није осуђиван за неко од кривичних став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
дела
као
члан
организоване документацијом
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази
у време. подношења понуде (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.б
р.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Доказ:Извештај о бонитету за јавне
да је у претходнe три обрачунске године набавке БОН-ЈН Агенције за привредне
имао укупне приходе у износу од регистре, Регистар финансијских
5.000.000,00 динара.
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. Уколико у обрасцу
БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018.
годину, Понуђач је у обавези да достави
биланс стања и биланс успеха за 2018.
годину. Уколико је понуђач предузетник
ПДВ обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља:
биланс успеха, порески биланс и
Пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од
самосталних делатности, издате од
стране надлежног пореског органа на
чијој територији је регистровао
обављање делатности
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1) да понуђач/члан заједничке понуде
одређен за израду техничке
документације у Периоду од
претходних 5 (пет) година пре
објављивања позива за подношење
понуда, има минимум 2 референцe на
пословима израде пројекта
канализационе мреже.

2.1)Доказ: Потврде наручилаца о
реализацији закључених уговора, које
могу бити на Оригиналном обрасцу или
издате од стране наручилаца на њиховим
обрасцима, при чему такве потврде
морају имати следеће податке:
-назив и адресу наручиоца, назив и
седиште извршиоца услуге,тачан назив
Извршених услуга, број и датум уговора,
годину извршених услуга/испоруке
пројекта, контакт особу наручиоца и
телефон, и потпис одговорног лица и
печат наручиоца или копије склопљених
уговора или копије рачуна за захтевани
пословни капацитет
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3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
3.1) да понуђач/члан заједничке понуде
одређен за израду техничке
документације има у радном односу
минимум 3 инжењера, од тога:
3.2) да понуђач/члан заједничке понуде
одређен за израду техничке
документације има у радном односу
минимум 1 инжењера-одговорног
пројектанта који поседује
Важећу лиценцу ИКС 313 или 314;
3.3) да понуђач/члан заједничке понуде
одређен за израду техничке
документације има у радном односу
минимум 1 инжењера-одговорног
пројектанта који поседује
Важећу лиценцу 370 ИКС.
3.4.)да понуђач/члан заједничке понуде
одређен за израду техничке
документације има у радном односу
минимум 1 инжењера-одговорног
пројектанта који поседује Важећу
лиценцу 310 или 312 ИКС

За одговорне пројектанте потребно је
доставити следеће: лиценце и потврде о
важењу истих, које издаје Инжењерска
комора Србије

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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 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
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физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства 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;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем доказа наведених у табели '' додатни услови''.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након достављања понуде
понуђача. Преговарање ће се вршити у једном кораку, све док понуђач који учествује у
поступку преговарања не да своју коначну цену. Елементи око којих се преговара су
цена и рок израде пројектно техничке документације.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Врбас, Маршала Тита. 89, 21460
Врбас са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку вршење услуге Услуга израде допуне
и усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према закону о
планирању и изградњи и пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже,
тј. транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 06.09.2019. године до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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.
Понуда мора да садржи:
o
o
o
o
o
o
o

Доказе о испуњености обавезних услова
Доказе о испуњености додатних услова
Попуњен образац понуде
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева ове трошкове.
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа
Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, 21460 Врбас, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку вршење услуге израде, допуне и усклађивања
постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку вршење услуге израде, допуне и усклађивања
постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку вршење улуге израде, допуне и усклађивања
постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку вршење услуге израде, допуне и
усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и
изградњи и пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
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ЈН бр. 401-1-36/2019- НЕ ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
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обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Аванс у понуди није допуштен. Плаћање уговореног износа је по извршеним услугама
и пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица.
Рок плаћања је 45 дана од момента пријема фактуре потписане од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понудe. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије са ОП обрасцем као средство обезбеђења за добро извршење посла, која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице
мора бити 10 (десет) дана дужи од дана истека гарантног рока. Наручилац ће
уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу из уговора
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Општинска управа Врбас, Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, електронске поште на
е-маil javne.nabavke@vrbas.net или факсом на број 021/705990. Тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3
(три) дана од дана пријема захтева
за
додатним
информацијама
или
појашњењима
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 401-1-36/2019“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити
непосредно након отварања понудe, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање
ће се вршити у једном кругу, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не
да своју коначну цену. Други елемент преговарања је рок израде пројекта.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
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Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде
већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета
набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права
може да
поднесе
понуђач,
односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке од стране понуђача/објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу ЈН за подносиоце који нису учествовали у поступку.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку вршења услуга
– израде, допуне и усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према
закону о планирању и изградњи и пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ вршење услуга израде, допуне и усклађивања
постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_________________________

_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
вршење услуга израде, допуне и усклађивања постојеће пројектно-техничке
документације према закону о планирању и изградњи и пратећим
подзаконским актима
Предмет ЈН

Количина

Цена без
ПДВ-а

Цена са ПДВом

1
израде, допуне и усклађивања постојеће
пројектно-техничке документације према
закону о планирању и изградњи и
пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и
дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и
транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са
предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних
станица на потису канализационе мреже,
тј. транспортног цевовода Врбас-КуцураСавино Село
УКУПНО БЕЗ ПДВ:

2
Комплет 1

3

4

ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке вршење услуге – израде, допуне и усклађивања постојеће
пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и пратећим
подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...................................у поступку јавне набавке вршење услуге – израде, допуне
и усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању
и изградњи и пратећим подзаконским актима:
П.1./ Реконструкцију водоводне мреже и дистрибутивног цевовода у Врбасу.
П.2./ Изградњу канализационе мреже и транспортног цевовода у Врбас-Куцура Савино Село.
П.3./ Испоруку пројекта за извођење са предмером радова – ПЗИ, у поступку
прибављања понуда за изградњу црпних станица на потису канализационе мреже, тј.
транспортног цевовода Врбас-Куцура-Савино Село.
ЈН бр. 401-1-36/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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