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                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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-УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ИЗГРАДЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У УЖИЦУ-

                                         

Фебруар  2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника  о  обавезним 
елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  68/2015), 
Одлуке  о  покретању  поступка јавне  набавке мале  вредности број 
01/16,број 09-116/1-2016   и Решења о образовању  комисије за јавну 
набавку бр.01/16,број 09-116/2-2016, припремљена је:
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће“Биоктош“
Адреса: Ужице,Хероја Луна бр.2
Интернет страница:www.bioktos.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/16-су услуге израде техничке 

документације
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци.

5. Контакт лице 
Лице за контакт:Јасминка Ковачевић 031/520-173 
Е - mail адреса : nabavka@bioktos.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.01/16 су услуге израде техничке документације

ОРН:71320000- Услуге техничког пројектовања

2. Партије

Набавка није обликована по партијама
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  III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,  

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

                                                ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду техничке документације реконструкција и изградња 
„Зелене пијаце „ у Ужицу

1.OПШТИ ПОДАЦИ

ПРЕДМЕТ: Израда архитектонско грађевинског пројекта реконструкција и 
изградња

„Зелене пијаце „ у Ужицу са свим потребним инсталацијама 
(водовод, фекална и кишна канализација, инсталације јаке и 
слабе струје, термотехничке инсталације) партерним 
уређењем локације и пројектом против-пожарне заштите.

ИНВЕСТИТОР: ЈКП „Биоктош“ улица Хероја Луна 2, Ужице

ЛОКАЦИЈА: Ужице, Кат.парцеле бр.8982,8983 и 8974 КО Ужице

2.ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Циљ израде пројекта је осавремењавање пијаце, стварање могућности 
за проширење понуде, повећање функционалности пијаце а све у циљу 
задовољавања потреба крајњих корисника,грађана Ужица. 
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3.ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 

Постојеће стање

Локација на којој се налази постојећа пијаца коју је потребно 
реконструисати и доградити налази се на три катасарске парцеле 
бројева 8982, 8983 и 8974 КО Ужице, које су лоциране између улица: са 
севера Димитрија Туцовић, са истока Николе Пашић, са југа Омладинска 
и са запада Липа. Укупна површина локације је 4.582м2. На пијаци 
постоје четири улаза. Са улице Никола Пашић постоји један пешачки и 
једна колско пешачки улаз, из улице Липа постоји један пешачко колски 
улаз и из улице Димитрије Туцовић постоји пешачки улаз који је уједно и 
главни улаз на пијацу.Од постојећих објеката задржава се само хала 
млечне пијаце. Сви остали објекти било да су од чврстог грађевинског 
материјала ила пак направљени као монтажни киосци се уклањају.Нјихов 
положај и број се види у катастарско топографском плану.Партер пијаце 
је асфалтиран и временом је девастиран. Кроз пијацу протиче Глуваћки 
поток који је регулисан, покривен и над којим је такође користан простор 
пијаце. Сви објекти се налазе на Кат. парцели бр. 8983 изузев новог 
објекта 6 које се налази на Кат. парцели бр. 8974. На Кат. парцели бр. 
8982 се налази интерна саобраћајница.

Објекат 1(нови објекат) је предвиђено да се лоцира на источној страни 
пијаце до улице Николе Пашић.Спратност објекта је пр+сп укупне 
површине око 600м2.Намена објекта је следећа:

-приземље

Локали 6-8м2-услужне делатности.Сви са једним точећим местом за 
умиваоник и интерним водмером.

Два локала 14-16м2 за угоститељске услуге-бифе.Мокри чвор у складу са 
законом.Уграђени интерни водомери.

Сви локали имају посебна мерења струје.Грејање сваког локала 
индивидуално.Предвидети могућност да сви могу да се греју на струју, тј 
пројектом предвидети потребну снагу.

Предвидети ходник централним делом приземља.Из централног ходника 
улази се у све локале без могућности отварања спорених улаза или 
шалтера на спољном делу објекта. Преградни зидови између локала од 
лаког материјала са могућношћу спајања два локала у један. 

-спрат

Пословни простор ЈКП „Биоктош“са канцеларијом за директора, 
пријемном канцеларијом, и другим канцеларијама, малом кухинјом за 
припрему кафе,два мокра чвора и др.Улаз на спрат предвидети 

6



степеништем у оквиру целог објекта али независно од улаза у приземље. 
Предвидети етажно грејање на струју-електрични котао. Предвидети 
интерни водомер и посебно мерење утрошка струје.

Објекат 2 (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на западној страни 
пијаце испод млечне хале.Спратност објекта је пр+сп површинe око 
600м2. Ширина објекта је као ширина млечне пијаце (8,5-9,0м).Између 
новог обејкта и млечне пијаце оставити пролаз ширине 3-3,5м.

-приземље

Локали 6-8м2-услужне делатности.Сви са једним точећим местом за 
умиваоник и интерним водмером.

Два локала 14-16м2 за угоститељске услуге-бифе.Мокри чвор у складу са 
законом.Уграђени интерни водомери.

Сви локали имају посебна мерења струје.Грејање сваког локала 
индивидуално.Предвидети могућност да сви могу да се греју на струју, тј 
пројектом предвидети потребну снагу.

Предвидети ходник централним делом приземља.Из централног ходника 
улази се у све локале без могућности отварања спорених улаза или 
шалтера на спољном делу објекта

Преградни зидови између локала од лаког материјала са могућношћу 
спајања два локала у један. 

-спрат

Локали око 6м2-услужне делатности.Сви са једним точећим местом за 
умиваоник и интерним водмером. Сви локали имају посебна мерења 
струје.Грејање сваког локала индивидуално.Предвидети могућност да 
сви могу да се греју на струју, тј пројектом предвидети потребну снагу. 
Преградни зидови између локала од лаког материјала са могућношћу 
спајања два локала у један.Предвидети унутрашње степениште повезано 
са централним холом приземља. 

Објекат 3 (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на североисточној 
страни пијаце на месту данашњих малих локала (месара, Гудурић и сл). 
Спратност објекта је приземна површине између 100 и 
120м2.Пројектовати четири локала од којих два по 20м2 намене 
угоститељске-бифе, а друга два намене услужна делатност. Мокри чвор у 
складу са законом.Уграђени интерни водомери.

Сви локали имају посебна мерења струје.Грејање сваког локала 
индивидуално.Предвидети могућност да сви могу да се греју на струју, тј 
пројектом предвидети потребну снагу.
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Објекат 4 (нови монтажни објекти) је предвиђено да се лоцира на 
источној страни пијаце (поред зида у залеђу стамбеног објекта). 
Пројектовати монтажне типске објекте мин 16 ком и то 12 ком по 4м2 и 
4ком по 8м2. Сви локали са једним точећим местом за умиваоник и 
интерним водмером. Сви локали имају посебна мерења струје. Грејање 
сваког локала индивидуално.Предвидети могућност да сви могу да се 
греју на струју, тј пројектом предвидети потребну снагу.

Објекат 5 (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на југозападној 
страни пијаце на месту садашње управне зграде. Објекат је површине 
око 40м2. Намена објекта је рибарница са базенима за рибу и свим 
потребним садржајима.Превидети интерни водомер и посебно мерење 
струје. Грејање локала индивидуално.Предвидети могућност да може да 
се греје на струју, тј пројектом предвидети потребну снагу.

Објекат 6 (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на јужној страни 
пијаце на Кат.парцели бр.8974 КО Ужице.Намена простора је јавни 
WC.Пројектовати мушки WC са три кабине и одговарајућим бројем 
писоара, женски WC са 3 кабина и једну кабину за особе са 
инвалидитетом.Предвидети интерни водомер и посебно мерење 
струје.Грејанје индивидулано. Предвидети могућност да може да се греје 
на струју, тј пројектом предвидети потребну снагу.У склопу објекта 
предвидети наткривен простор за одлаганје отпада 4-6 контејнера.

Објекат 7 (нови објекат) је надстрешница за покривање комплетног 
пијачног простора намењеног за продају по тезгама оријентационе 
површине 1600-1800м2. Висина надстрешнице треба да омогући добро 
проветравање, без ефекта стварања високих температура и устајалог 
ваздуха од намирница. Водити рачуна о дневном осветљењу обзиром да 
ће надстрешница у великој мери правити сенку у продајном простору. 
Надстрешница треба да обезбеди коришћење 200-220 тезги. Због 
различитих висинских кота партера надстершницу пројектовати тако да 
се висине прилагођавају терену(каскадно).Пројектовати осветљење 
надстрешнице са посебним мерењем. 

Објекат 8 (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на северној страни 
пијаце код главног улаза.Спратност обејкта је приземна.Укупна површина 
је око 60м2. Пројектовати три локала од чега је један површине 15-20м2 
намене угоститељске-бифе док су остала два намене услужне 
делатности. Сви са једним точећим местом за умиваоник и интерним 
водомером (бифе у складу са законом). Сви локали имају посебна 
мерења струје.Грејање сваког локала индивидуално.Предвидети 
могућност да сви могу да се греју на струју, тј пројектом предвидети 
потребну снагу.
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Објекат 9 –партер (реконструкција). 

Испројектовати нову спољну хидрантску мрежу, кишну канализацију и 
јавну расвету. Предвидети нову завршну обраду платоа пијаце,падове у 
складу са кишном канализацијом, улазе у пијац са више страна у складу 
са тренутном ситуацијим, са посебним акцентом на севереном улазу са 
главне улице. У средишњем делу пијаце предвидети једну јавну чесму.

4.ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1. План генералне регулације „Ужице-централни део“-I фаза
2. Топографско-катастарски план који ће доставити инвеститор.
3. Недостајући услови градских и републичких предузећа које ће 

прибавити пројектант,а чије ће трошкове сносити инвеститор 
(све потребне захтеване подлоге,податке,прорачуне, 
анализе,планове основе и друге неопходне ставке за 
прибављање и издавање недостајућих услова припрема о   
свом трошку пројектант, а инвеститор само оверава 
припремљени захтев за издавање услова и сноси трошкове 
издавања истих).

4. Важећа законска регулатива правилници, стандарди и 
технички нормативи за ову област.

5. Инвеститор мора дати сагласност на изабране материјале 
предвиђене за изградњу и завршну обраду свих објеката.

5.САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Урадити два идејна решења, од којих ће инвеститор одабрати 
једно које мора садржати све прилоге дефинисане прописима 
и на основу кога ће се прибавити локацијски услови и радити 
техничка документација.

2. Урадити:

 Пројекат за грађевинску дозволу (сходно чл.18.Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину контроле 
техничке документације према класи и намени објеката) који 
се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у 
складу са чланом 118а. Закона

 Извод из пројекта (сходно чл.34.) који се израђује за 
прибављање грађевинске дозволе

 Пројекат за извођење који се израђује за потребе грађења 
објекта и извођња радова 
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3. Техничка документација мора бити израђена у складу са 
важећим :

-Законом о планирању и изградњи ;

-посебним законима;

-прописима донетим на основу Закона;

-прописима чија је обавеза доношења прописана посебним 
законима, а који директно или на други начин утичу на захтеве 
за објекат;

-правилим струке и основним захтевима за објекат;

-локацијским условима;

-односно да садржи све пројекте који се израђују у деловима 
према областима потребним за предметни објекат у складу са 
чланом.26 Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начина вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката.

4. Све делове техничке документације урадити у 5(пет) 
аналогних и 5(пет) дигиталних примерака . 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  
75. И 76. ЗАКОНА

1. Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има 
понуђач  који  испуњава  обавезне  услове за  учешће  у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре

3) 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 

4) Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда

.
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до  4) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.  

2. Уколико понуду подноси 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. 

3.      -Понуђач  који учествује  у  поступку  предметне  јавне 
набавке,мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл.76.Закона,и то:
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      1)  Да  докаже  да  располаже  довољним  пословним 
капацитетом:

       -да  је  у  последње  3(три)године(2013,2014  и 
2015.година)израдио  техничку  документацију  за 
изградњу,доградњу,реконструкцију  или  адаптацију  објеката 
високоградње,укупне  површине  минимално  1000,00  м2  бруто 
развијене грађевинске површине

           2) да располаже довољним кадровским капацитетом за 
израду  тражене  техничке  документације,односно  да  поседује 
одговарајуће лиценце инжењерске коморе,

    - минимум једно запослено лице са лиценцом 300 или 301 или 
310  или  311,са  минимум  3(три)године  радног  искуства  у 
реализацији минимум 1(једним)сличним пројектом

  -да достави списак кадрова који ће бити ангажовани на изради 
овог пројекта по фазама,са одговарајућим лиценцама

2)УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних  услова  за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

18.  -  Доказ:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре, 
односно извод из регистра надлежног органа:

19.  -  Доказ: П  р  авна 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.   П  редузетници и физичка лица  :   
Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да није осуђиван за 
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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; 

20. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) 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;

21. Услов  из  члана  чл.  75.  ст.  2.   -  Доказ:  Потписан  и  оверен 
Oбразац  изјаве  . Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног  лица  сваког понуђача из  групе  понуђача и  оверена 
печатом. 

У  колико  п  онуду   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.

У  колико 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.  

     5)  Испуњеност додатних услова  за учешће у поступку предметне 
јавне набавке,понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да  располаже довољним пословним капацитетом:

         Доказ:Испуњеност услова да располаже довољним 
пословним капацитетом(да је у последње 3(три)године(2013,2014 и 
2015.година)израдио техничку документацију за 
изградњу,доградњу,реконструкцију или адаптацију објеката 
високоградње,укупне површине минимално 1000,00 м2 бруто 
развијене грађевинске површине)доказује достављањем копије 
Уговора o предметном послу и рачуна(фактуре) о предметном 
послу или потврду наручиоца посла о квалитетно  изведеном 
послу,из које се виде елементи који доказују тражени 
услов(квадратура,врста пројекта за коју је вршена израда 
техничке документације) .
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 У случају подношења заједничке понуде,задати услов о 
неопходном пословном капацитету чланови групе понуђача 
испуњавају заједно
-Уколико понуђач наступа са подизвођачем,за подизвођача не 
доставља тражене доказе о пословном капацитету,већ је понуђач 
дужан да  испуни задати услов

        -да располаже довољним кадровским капацитетом:

      Доказ:Испуњеност  услова  да  располаже довољним кадровским 
капацитетом  понуђач(правно  лице  или  предузетник)доказује 
достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу  потврђује  да  испуњава  наведени  додатни  услов.
(Изјава br.VII  је саставни део конкурсне документације)
     У случају заједничке понуде,лице мора бити ангажовано/запослено 
код  одређеног  члана  групе,на  начин прецизиран  споразумом којим  се 
понуђач из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
набавке.
    Уколико  понуђач  наступа  са  подизвођачем,лице  не  може  бити 
ангажовано/запослено и код подизвођача.

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 који је регистрован у регистар понуђача није дужан да 
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог 
закона, али је у обавези да о томе обавести наручиоца.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у 
обавези да достави адресу тих интернет страница.

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.
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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.
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BR.V

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести 
назив  понуђача] у  поступку  јавне  набавке мале  вредности услуга –
израда техничке докумментације реконструкције и изградње зелене 
пијаце  у  Ужицу број 01/16,  испуњава  све  услове  из  чл.  75.  Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за  предметну 
јавну набавку, и то:

             -Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар;

   -Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична 
дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре;
   -Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         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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BR.VI

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

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга –израда техничке 
документације  реконструкције  и  изградње зелене  пијаце  у  Ужицу. 
број .01/16,  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) Подизвођачу није изречена  мера  забране  обављања 
делатности,  која  је  на  снази  у  време  објаве позива  за 
подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  Републике  Србије 
(или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  
територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     
_____________________                                                        

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  Изјава мора 
бити  потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и  оверена 
печатом. 
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BR.VII

                                         ИЗЈАВА 

У складу са чланом 76. Закона,којом понуђач 

 ________________________________________, 
                               (Назив понуђача)

 
            Под  пуном материјалном и  кривичном одговорношћу 
изјављује  да располаже неопходним кадровским капацитетом који 
поседује  неопходне  лиценце за  реализацију  ЈНМВ бр.01/16-услуга 
израде техничке документације реконструкције и изградње заелене 
пијаце у Ужицу. 

Датум: М.П. Потпис понуђача

18



VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.  ПОДАЦИ  О  ЈЕЗИКУ  НА  КОЈЕМ  ПОНУДА  МОРА  ДА  БУДЕ  
САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди.
Понуду  доставити  на  адресу:  ЈКП“Биоктош“,Хероја  Луна  бр.2,  са 
назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку услуга –израда  техничке 
докумментације реконструкције и изградње зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр 01/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ”. Понуда  се  сматра  благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 17.02.2016. до 12 часова и 
30 минута. 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење 
понуда, дана 17.02.201  6  .  године у 12:45 часова, на адреси Наручиоца.          

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
за учествовање у отварању понуда.
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:
      *доказе о испуњености обавезних услова
       -доказ о испуњености додатних услова

 *Образац структуре цене 
 -Образац понуде
 *образце изјава о независној понуди
 *модел уговора (оверен,потписан и печатиран)
 *Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став 2 ЗЈН
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3. ПАРТИЈЕ

    Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом 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: .ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2,Ужице,  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку услуга –израда  техничке 
докумментације реконструкције и изградње зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр 01/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
„Допуна  понуде за  јавну  набавку услуга-  израда  техничке 
докумментације реконструкције и изградње зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр 01/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.  или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку услуга –израда  техничке 
докумментације реконструкције и изградње зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр 01/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –израда техничке 
докумментације реконструкције и изградње зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр 01/16 - 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  ,  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде  наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  проценат  укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи  од  50%,  као  и  део  предмета  набавке  који  ће  извршити  преко 
подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености 
услова  који  су  наведени  у   конкурсној документацији,  у  складу  са 
Упутством како се доказује испуњеност услова.
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: 

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

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.
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9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК  ИСПОРУКЕ,  КАО  И  ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  

Плаћање услуга које су предмет ове набавке врши се по извршењу 
услуге, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног 
рачуна.

9.2. Захтев у погледу рока    и  начин извршења  

Пројектант је у обавези да у року од 30 дана од дана закључења 
уговора изради идејно решење за потребе прибављања локацијских 
услова.

Пројектант је у обавези да у року од 30 дана од дана достављања 
локацијских услова од стране Наручиоца изради пројекат за 
грађевинску дозволи за потребе прибављања грађевинске дозволе.

Пројектант је у обавези да у року од 45 дана од дана достављања 
грађевинске дозволе изради пројекат за извођење за потребе 
извођења радова на грађењу.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или 
гарантни рок (од-до, око... и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом.

9.3. Захтев у погледу   гарантног   рока   

Захтеви у погледу гарантног рока односно поступања по 
Извештају техничке контроле:
Понуђач се обавезује да ће све евентуалне примедбе дате у 
Извештају о техничкој контроли отклонити у року од  
мах.15 дана од дана добијања Извештаја.

9.  4  .   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на 
може мењати понуду

10.  ВАЛУТА  И  НАЧИН  НА  КОЈИ  МОРА  ДА  БУДЕ  НАВЕДЕНА  И  
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
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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.
У цену је урачунато  (цена са и без пдв-а, и други зависни триошкови  
које има понуђач)
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 и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне  средине  и  у  Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите 
животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ  
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница  и  овлашћења  Народне  банке  Србије.  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 од 10%   од 
укупне  вредности  понуде  без  ПДВ-а,које  садржи 
клаузуле“безусловно“,“платива  на  први  позив,“без  права  на 
приговор.“  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране  пословне  банке  коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 
је 60 дана од дана отварања понуда . 
Наручилац  ће  уновчити  меницу дату  уз  понуду  уколико:  понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју  понуду;  понуђач  коме  је  додељен  уговор  благовремено  не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
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поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити  менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико  понуђач  не  достави  меницу понуда  ће  бити одбијена као 
неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Средства  финансијског  обезбеђења за  добро  извршење  посла  – 
Приликом закључења уговора изабрани понуђач доставља бланко 
сопствену меницу,која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и  овлашћења Народне  банке  Србије.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 од  10% од  вредности 
уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од дана истека 
важења  Уговора,која  садржи  клаузуле“безусловно“,“платива  на 
први  позив“,“без  права  на  приговор“,фотокопију  картона 
депонованих  потписа  овлашћених  лица  за  располагање 
средствима на  рачун са ОП образцима за исте.Ако  се за  време 
трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорене 
обавезе,важност  менице  за  добро  извршење  посла  мора  да  се 
продужи. Наручилац  ће  уновчити  меницу за  добро  извршење 
посла  у  случају  да  понуђач  не  буде  извршавао  своје  уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

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  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном  облику  путем поште ,на адресу 
наручиоца:ЈКП“Биоктош“,ул.Хероја  Луна  бр.2,31000  Ужице,   на  e-mail 
nabavka@bioktos.com или  факсом на  број 031/520-173 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. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне 
документације, ЈНМВ бр.  01/16-услуга  –ИЗРАДЕ  ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ 
У УЖИЦУ
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.

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
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23.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС" 68/15), Наручилац
ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
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.
23.2. 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
односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне 
три године пре објављивања позива позива за подношење понуда.
Доказ из претходног става ове тачке може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу 
са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
23.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. 
став 2. 1) ове тачке
(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа) који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне
набавке истоврстан.

17.  ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И 
МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА  ЗА  СВАКИ  ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА
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Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума 
„најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и  исти 
гарантни  рок  за  извршену  услугу,  као  најповољнија  ће  бити  оцењена 
понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

18.  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 нема  забрану 
обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења понуде . 
(Образац изјаве, дат је у  конкурсној документацији).
 
19.  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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно 
заинтересовано лице,које  има интерес да закључи конкретан уговор о 
јавној  набавци,у  складу  са  одредбама  148.до  150ЗЈН или  пословно 
удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење 
на Порталу јн и на својој интернет страници,најкасније у року од два дана 
од пријема захтева за заштиту права. 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка, 
садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документациј 
сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три 
дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  без  обзира  на  начин 
достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави 
поступка,  рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
дана објављивања  одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње 
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева 
били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 
рока за подношење захтева (чл.149,став 3.и4.овог члана) а подносиолац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за 
подношење захтева  за  заштиту права  из  члана  149.  Закона  о  јавним 
набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у 
складу са чланом 112. став 2. овог закона. наручилац не може извршити 
уговор  о  јавној  набавци  до  доношења  одлуке  о  поднетом  захтеву  за 
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заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог  наручиоца не 
одлучи другачије.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца 
у  поступку  јавне  набавке  у  складу  са  одредбама  члана  150.Закона  о 
јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета 
Републике  Србије  број:  840-742221843-57 уплати  таксу  у  износу  од 
60.000,00 динара  (шифра плаћања 153; Модул   позив на број 9750-016; 
сврха: Републичка административна такса – са назнаком набавке на коју 
се односи; Корисник; БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

За  све  што  није  посебно  прецизирано  овом  конкурсном 
документацијом важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 68/15).

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 

додељен  уговор  у  року  од  осам дана  од  дана  протека  рока  за  подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, 
доставља наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само 
једна  понуда,  наручилац  може  закључити  уговор  и  пре  истека  рока  за 
подношења захтева за запштиту права.

У случају одустајања од закључења уговора понуђача ,наручилац има 
право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној 
ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 

109 ЗЈН.
2. 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  ће  се  неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.-
Услуга израде техничке документације, ЈНМВ број 01/16 

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:
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:
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Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности 
набавке  који  ће  извршити 
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

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

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:
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА јавне набавке услуга - Израда техничке 
документације за реконструкцију и изградњу зелене пијаце у Ужицу, 
ЈНМВ бр. 01/16,

                                             Табелу попуњава понуђач

БРОЈ КРАТАК 
ОПИС

Износ 
(без 

пореза)

Износ (са 
порезом)

1

УКУПНА ЦЕНА за 
-Израда техничке 
документације за 

реконструкцију и изградњу 
Зелене пијаце у Ужицу
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Рок и начин плаћања У року од 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна

Рок важења понуде
Податак попуњава понуђач:

Рок за израду- Идејног решења(у року од 
30 дана)

     30 дана

Рок  за  израду-  Пројекта  за  грађевинску 
дозволу(у  року  од  30  дана  од  дана 
достављања  локацијских  услова  од 
стране Наручиоца )

      30 дана

Рок за израду -Пројекта за извођење, за 
потребе  извођења радова  на  грађењу(у 
року  од  45  дана  од  дана  достављања 
грађевинске дозволе) 

      45 дана

Гарантни рок-Понуђач се обавезује да ће 
све  евентуалне  примедбе  дате  у 
Извештају  о  техничкој  контроли 
отклонити  у  року  од  мах.15  дана  од 
добијања Извештаја

Податак попуњава понуђач:

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 
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из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде и 
гарантни  рок    (од-до,  око...  и  сл.)  понуда  ће  се  сматрати 
неприхватљивом.

X -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (за израду техничке 
документације реконструкције и изградње зелене 
пијаце у Ужицу)
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

р.б 
р.

Назив
јед. 

мере
колич 

ина
јединична 
цена без 
ПДВ-а

укупно без ПДВ-а

1.

Израда 2 идејнa решења

ком 2

2.

Израда пројекта за 
грађевинску дозволу 

ком 1

3.

Израда пројекта за

извођење ком 1
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УКУПНО без ПДВ-а( 1+2+3)

ПДВ 

УКУПНО са ПДВ-ом(1+2+3)

Понуђач је дужан да у понуди код формирања цене предвиди све своје 
трошкове при реализацији ове јавне набавке .

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________                                       .

                                     XI-МОДЕЛ  УГОВОРА-ЈНМВ БР.01/16

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац) и
           

                                    ,                            ,                           (у даљем 
тексту:Извршилац услуге),кога заступа директор                                              .
                   
Подаци о Наручиоцу:                                   Подаци о Извршиоцу услуге:

ПИБ: 101501733                                    ПИБ: 
Матични број:  07156421                      Матични број: 
Број рачуна:160-7080-79                       Број рачуна:  

                                                 Члан 1.
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Предмет уговора је набавка услуга,Израда техничке 
документације за реконструкцију и изградњу зелене пијаце у Ужицу, на 
основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 
01/2016 и у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској 
документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, 
обавезним стандардима који важе за ову врсту услуга.

        ЦЕНА

                                              Члан 2.

Укупна цена за извршење услуге из члана 1. овог Уговора, износи 

динара без ПДВ-а                                       , односно                                     динара 
са ПДВ-ом.

Уговорена цена се односи на вредност цене предмета јавне набавке, 
као и свих трошкова везаних за извршење услуге из члана 1. овог Уговора.

Цена је фиксна и иста се не може мењати након закључења Уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

                                                    Члан 3.

Наручилац се обавезује да Добављачу за извршење услуга из члана 1. 
Уговора,исплати најкасније у року од 45 дана од дана испостављања 
рачуна.

РОК

                                                   Члан 4.

              Уговорне стране сагласно утврђују рокове извршења обавеза Добављача за

извршење услуга из члана 1. овог Уговора:

- Добављач је у обавези да у року од             дана од дана закључења 
уговора изради идејно решење за потребе прибављања локацијских 
услова.

- Добављач је у обавези да у року од              дана од дана достављања 
локацијских услова од стране Наручиоца изради пројекат за 
грађевинску дозволи за потребе прибављања грађевинске дозволе.
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- Добављач је у обавези да у року од                дана од дана достављања 
грађевинске дозволе изради пројекат за извођење за потребе извођења 
радова на грађењу.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

                                                       Члан 5.

Добављач се обавезује да ће све евентуалне примедбе дате у Извештају 
о техничкој контроли отклонити у року од             дана од дана добијања 
Извештаја вршиоца техничке контроле.

ОБАВЕЗЕ Добављача

                                                 Члан 6

 Обавезе Добављача у извршењу услуге из члана 1.овог уговора су:

- да извршење услуге из члана 1. овог Уговора, изврши у свему према условима 
из конкурсне документације и прихваћене понуде.

- да извршење услуге из члана 1. овог Уговора, изврши у складу са важећим 
законским и техничким прописима.

- да испоручи по (5) пет аналогних примерака идејног решења, пројекта за 
дозволу и пројекта за извођење и по (5) пет дигиталних примерака.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

                                               Члан 7.

Добављач се обавезују да у тренутку закључења овог Уговора, преда 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење 
посла из овог Уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.

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 од 10% од 
укупне вредности Уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења 
Уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не буде 
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
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Наручилац се обавезује да бланко соло меницу врати Добављачу, у року 
од 45 дана од дана престанка важења овог уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

                              Члан 8.

Овај уговор се закључује на одеђено време,односно до завршетка 
извршења услуге која је предмет овог уговора,а ступа на снагу када 
кумулативно буду испуњени следећи услови:

-када уговор потпишу обе уговорне стране

када Добављач преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења у 
свему сагласно члану 7.овогУговора.

Наручилац и добављач су се сагласили да ће се сматрати да овај уговор 
није ступио на снагу и да Наручилац има право да наплати средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,уколико након обостраног 
потписивања овог уговора Добављач Наручиоцу не достави средства 
финансијског обезбеђења из предходног става овог члана уговора,у свему 
сагласно и у року прецизираном чл.7овог уговора.

                                              Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
дефинисани овим Уговором,непосредно примењују одредбе позитивних 
законскихпрописа.

                              Члан 10.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог 
Уговора,уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно,за решавање 
истог надлежан је привредни суд у Ужицу.

                            Члан 11.
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Овај Уговор је сачињен у 5 истоветних примерака ,од којих су три 
примерка за Наручиоца,а два за Добављача.

За  Добављача:                                                               За Наручиоца:

                                                                                 Директор 

 -----------------------------                                              ------------------------

                                                                        Мирјана Радивојчевић,дипл.инг.пољ.  

                                                                             

   XII- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 
75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................... [навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке мале вредности бр.01/16 ,услуга- Израде 
техничке документације реконструкције и изградње зелене пијаце 
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у Ужицу , 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. 

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.

XIII  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 мале вредности-услуга израде 
техничке документације реконструкције и изградње зелене пијаце у 
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Ужице, бр.01/16 ,  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

XIV 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 
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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

                        Катастарско топографски план 
                  катастарске парцеле бр.8974,8982 и 8983
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