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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности, бр. 404-49/2020-II од 30.06.2020. године, и Решења о образовању комисије, бр.
404-49/2020-II од 30.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је припремила:
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга одржавања јавне расвете, бр. ЈНМВ 40449/2020-II.
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац-референтна листа
Укупан број страна 38.

Страна

2
3
3

11
16
23
33
36
37
38

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца
Адреса
Матичниброј
ПИБ
Број текућег рачуна
Телефон/факс
Врста поступка јавне набавке
Предмет јавне набавке
Контакт особа

Општина Тител
Главна ул. 1, 21240 Тител
08050724
101457453
840-129640-81
021/2960-186, 2961-553
Јавна набавка мале вредности
Услуге
Данко Панић
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2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-49/2020-II су услуге одржавања јавне расвете на територији општине Тител.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба)
Данко Панић
Е - mail адресuprava@opstinatitel.rs Телефон: 021/2960-186
II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-49/2020-II су услуге одржавања јавне расвете на територији општине Тител.
Општи речник набавки (ОРН) – 31500000 расветна опрема и електричне светиљке
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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.
Предмет јавне набавке су услуге одржавања јавне расвете на територији општине Тител. Понуђени материјал за
одржавање уличне расвете, мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
Р.Б.

Јединица
мере

Количина

Ценаза
јединицу
мере без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1. Спецификација материјала
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Натријумске сијалице 70 W
Натријумске сијалице 100 W
Натријумске сијалице 150 W
Натријумске сијалице 250 W
Натријумске сијалице 400 W
Натријумске сијалице 110 W

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пригушница 70 W
Пригушница 100 W
Пригушница 150 W
Упаљачи 100-400 W
Сијалично грло Е27 порцеланско
Сијалично грло Е40 порцеланско

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Луксомат комплетан
ДВБ уклопник
Заштитно стакло 200 W
Склопка CN 63
Прикључна плоча RPO 4
Сијалица метал - халоген 150W
Сијалица метал - халоген 250W

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
1

20.

Сијалица метал - халоген 400W

ком.

1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Изолир трака PVC
Осигурач NVO 36A, 63A, 80A
Осигурач мини 36А, 63А, 80А
Осигурач FRA 16A
AICu клема 16mm
Кабел PPY 3x1,5mm
Кабел PPY 3x2,5mm
Кабел PP00Y 4x16mm
Челични округли конусни стуб
топлоцинковани, необојени висине
10м, израђен у складу са стандардом
SRP EN40 (1-9) за брзине ветра ≥35м/с
од челика према стандарду S 235 JR са
невидљивим „плазма“ подужним варом
димензија: база стуба Ø182мм без
ребара за ојачање, дебљина зида стуба
3,0мм, завршетак стуба Ø60мм, анкер
плоча квадратног елипсастог облика
са 4 елипсаста отвора за анкере,
димензија 412x412мм, дебљине 6мм, а
са осним размаком отвора за анкере
300x300мм, лимени поклопац за отвор
прикључне плоче и вијком за
фиксирање. Димензије поклопца стуба
400x100мм. Доња тачка поклопца стуба је
на 500мм од анкер плоче. Два реда урезаног
навоја за вијке М10 за фиксирање лире
при врху стуба. Опрема стуба:
Покретни подужно померљиви носач
за прикључну плочу, без прикључне
кутије. Један вијак или контакт за
уземљење са унутрашње стране стуба,
анкер корпа са 4 анкера минимум М24
300x300мм, а
према прорачуну стуба. Капице за

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
m1
m1
m1

1
1
1
1
1
1
1
1

компл.

1
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заштиту анкера (4 ком). АК заштита
стуба поступком топлог цинковања у
складу са SRP EN ISO 1461, необојено.
Еквивалентно типу Antares P60 10,0 C
SP 300x300 ZN производње Valmont или
одговарајуће.
Гумени оребрени подметач димензија
400x400
за
нивелисање
стуба
направљен од EPDM гуме. Тврдоћа гуме
70±5 Sh°, отпорна на утицај база и
киселина, атмосферске утицаје и озонско
старење и на температуре -25 до +120
C°. Прикључна кутија тип RRS 12,
материјал ASA+PC/V-0, RAL 7035,
произвођача “EXTEH” или сличан.
Капацитет прикључка два кабла
4x16мм2, Cu/Al, заштита од додира
IP54, са прозирним поклопцем изнад
аутоматског осигурача. Кутија је
опремљена, прикључном стезаљком из
полиамида PA66/V-0, RAL9005 и
стезаљком за нуловањем, DIN шином и
аутоматским осигурачем од 10A и/или
6А, 1p, “C” карактеристике, 10кА, у
складу са стандардима EN 60493-1, DIN
VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871.
Уписати

тип

понуђених

стубова:

Уписати назив произвођача:

30.

Челични округли конусни стуб
топлоцинковани, необојени висине
8м, израђен у складу са стандардом
SRP EN40 (1-9) за брзине ветра ≥35м/с
од челика према стандарду S 235 JR са
невидљивим „плазма“ подужним варом
димензија: База стуба Ø158мм без
ребара за ојачање, дебљина зида стуба
3,0мм, завршетак стуба Ø60мм. анкер
плоча квадратног елипсастог облика
са 4 елипсаста отвора за анкере,
димензија 412x412мм, дебљине 6мм, а
са осним размаком отвора за анкере
300x300мм, лимени поклопац за отвор
прикључне плоче и вијком за
фиксирање. Димензије поклопца стуба
400x100мм. Доња тачка поклопца стуба је
на 500мм
од анкер плоче. Два реда урезаног

компл.

1
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навоја за вијке М10 за фиксирање лире
при врху стуба. Опрема стуба:
Покретни подужно померљиви носач
за прикључну плочу, без прикључне
кутије. Један вијак или контакт за
уземљење са унутрашње стране стуба,
анкер корпа са 4 анкера минимум М24
300x300мм, а према прорачуну стуба.
Капице за заштиту анкера (4 ком). АК
заштита стуба поступком топлог
цинковања у складу са SRP EN ISO 1461,
необојено. Еквивалентно типу Antares
P60 8,0 C SP 300x300 ZN производње
Valmont или одговарајуће. Гумени
оребрени подметач димензија 400x400
за нивелисање стуба направљен од
EPDM гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°,
отпорна на утицај база и киселина,
атмосферске утицаје и озонско старење
и на температуре -25 до +120 C°.
Прикључна кутија тип RRS 12,
материјал ASA+PC/V-0, RAL 7035,
произвођача “EXTEH” или сличан.
Капацитет прикључка два кабла
4x16мм2, Cu/Al, заштита од додира
IP54, са прозирним поклопцем изнад
аутоматског осигурача. Кутија је
опремљена, прикључном стезаљком из
полиамида PA66/V-0, RAL9005 и
стезаљком за нуловањем, DIN шином и
аутоматским осигурачем од 10A и/или
6А, 1p, “C” карактеристике, 10кА, у
складу са стандардима EN 60493-1, DIN
VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871.
Уписати

тип

понуђених

стубова:

Уписати назив произвођача:

31.

Ископземљеи уградња бетоназа темељ
стуба димензије
0,8x0,8x1,0m.
Комплет са зашитним цевима.

ком.

1
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32.

Испоруке слободностојећег
разводнодног ормана .
јавног
осветљења димензија 400x800x300mm
са бетонским постољем
израђен
од изолационог
материјала механичке...
заштите
ИК10 ........
и заштите
ел. опреме
најмање
ИП54. Орман треба да је урађен из две
целине са окапницом дим.
400x400x300mm један
изнад
другог са следећом опремом:
трополни
раставни
ножасти
осигурач 160А 1 ком
уклопник ДВБ ................. 1 ком
контактор ЦН 63А............. 2 ком
гребенасти прекидач 4Г
16-51
ПК ............................ 1 ком
аут.осигурач 10-25А ............12 ком
материјал за шемирање
Обавезан типски атест за
кућиште ормана и уграђену
опрему.

ком.

1

33.

Светиљка за јавно осветљење са 40 LED
извора светлости укупне снаге
максимално 61W.
Неутрално бела боја светлости
температуре 4000K. Индекс
репродукције боје Ra минимум
70. Вишеслојна, средње усмерена оптика
за велике површине
(DM11). Трајност ЛЕД извора је
минимум 100.000 сати (L90B10),
Минимални иницијални флукс
светиљке 8.850lm. Светлосна
ефикасност светиљке је
минимално 145 lm/W. Светиљка је
опремљена DALI интегрисаним
драјверима, који напајају LED
модуле константом струјом до
максимално 600мА. Радна
температура од -20 степени до
+35 степени Целзијуса. Кућиште
светиљке је израђено од
алуминијумске легуре ливене под
притиском (LM6 квалитет), веома
отпорне на корозију и обојено
електростатичким поступком, бојом
RAL 10714, док је поклопац оптичког
дела, такође од
алуминијумске легуре ливене под
притиском и обојено
електростатичким поступком.
Комплетна светиљка је у степену

ком.

1
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механичке заштите IP66.
Отпорност на удар IK09. Класа
изолацијеI.Светиљкајебез
употребе лепка, урађена заштита од
механичког продора (за
заптивање оптичког блока се не користи
силикон). Светиљка је дизајнирана
тако да се осигура лако рециклирање
на крају
њеног радног века, док су сви
алуминијумски делови
идентификовани за рециклажу.
Светиљка мора имати уређај за
димовање у ноћном режиму од 21 до 06h,
програмиран за уштеду од 32% (сличан
типу DDF2).
Преднапонска заштита је 10кV.
Светиљка је предвиђена за универзалну
монтажу
(вертикално – директно на стуб или
хоризонтално - налиру)
пречника 48-62мм са
могућношћу подешавања угла
нагиба -20⁰ / +20⁰са интервалом од
5⁰степени. Измењљив
иадаптер за монтажу светиљке је од истог
материјала као и
светиљка, естетски дизајниран и за стуб
се причвршћује са два
имбус вијка од нерђајућег челика.
Светиљка опремљена сервисним тагом,
где се помоћу бар код
скенера лако очитавају сервисни подаци.
Светиљка треба да буде усклађена са
европским
стандардом о сигурном и
правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку.
Светиљка треба да је усклађена са
европским
директивама који важе за
производе, да има ЦЕ знак.
Произвођач светиљки треба да
послује у складу са системом
менаџмента квалитетом ИСО
9001:2008,
системом
управљања
заштитом животне средине ИСО
14001:2004 и системом
менаџмента здрављем и
безбедношћу на раду OHSAS
18001:2007
Светиљка одговарајућа типу
Philips DigiStreet BGP761 LED90/740 И DM11 DGR DDF2 D18 SR.
Челични једнокраки носач светиљке,
израђен одлучно савијене челичне цеви
укупних димензија H/L/U
(Висина/Дужина/Угао) 0,5/1,0/5
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са тиме да је видни део
вертикалног дела 0,5м, а
преостали део који улази у стуб
омогућава сигурну везу лире и стуба. На
вертикалном делу лире који улази у
стуб налази се на
месту до њевидљиве тачке лире
проширење које обезбеђује
сигурну монтажу и спечава пропадање
лире у стуб и
продирање воде у стуб. Облик
лире: Лираје благозаобљена. На крају
лучног заобљеног дела
лире у дужини од 200мм лире је раван
део чиме сеобезбеђује
правилна монтажа светиљке. Лира
остварује вертикалност у односу на стуб
од 5 степени
(тетива)Дужина крака лире: Крак лире
дужине 1,0м у односу на вертикални
део носећег дела
лире Завршетак лире, равни цевни део
крака лире пречника
60ммАК заштита лире поступком топлог
цинковања у складу са SRP EN ISO
1461, необојено Еквивалентно типу
KCC С
0,5/1,0/5 60 ЗН производње
Валмонт или одговарајуће.
2. Спецификација радова
1.
2.
3.
4.

РадКВ електричара на расвети
Рад камиона са корпом
Манипулант ауто-корпом
Путничко возило – обилазак,
контрола и превоз материјала, радника
иопреме

h
h
h
km

1
1
1
1

5.

Пређени километри ауто-корпе до
насељеног места

km

1

Ако се нуди "одговарајућа опрема", понуђач је у обавези да упише свој нуђени тип опреме и произвођача за све
позиције предмера у којима се то тражи. У том случају, обавезно приложити и фотокопију каталошког приказа
једног или више елмената који супституишу опрему наведеног типа са свим функционално техничким
карактеристикама. Ако се ништа не уписује, подразумева се нуђење већ наведене опреме.
Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености,
извештај о испитивању,сертификат,уверење о контролисању.
Понуда стубова ће се сматрати одговарајућом ако понуђач у прилогу достави:
• Извод из каталога за понуђене металне стубове којим се недвосмислено доказују тражене
карактеристике.
• Техничи цртежи за понуђене металне стубове којим се недвосмислено доказују тражене карактеристике
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• Писмена изјава произвођача којом потврђује да ће стубови бити урађени и статички испитани у складу са
стандардом SRP EN40 (1-9) према дефинисаној брзини ветра са дефинисаном светиљком настубуи топло
цинковани ускладусаSRPENISO1461.
• Писмена изјава произвођача да располаже опремом за заваривање са невидљивим (PLAZMA) варом.
• Понуђач обавезно доставља своју и гаранцију произвођача за све типове металних стубова Понуђач
доставља своју и гаранцију произвођача са позивом на предметну ЈН у облику фотокопије уз конкурсну
документацију а пре потписивања уговора на захтев Наручиоца потребно је да покаже на увид оригинал
својеи гаранцијепроизвођача
• Доказ да су стубови статички испитани према стандарду SRP EN 40 (1-9) према димензијама светиљки
које одреди Наручилац ). Уз понуду доставити статичке прорачуне. (Уколико је опрема из увоза статички
прорачуни могу бити и на енглеском језику, а по захтеву Наручиоца може се тражити превод у разумном
року.
• Акредитације лаборатораија које су радиле статичко испитивање
• Статичке проречуне стуба са светиљком за брзину ветра ≥ 35m/s
• Атест за поступак цинковања у складу са SRP EN ISO 1461.
• Сертификатдајепоступактоплогцинковањаурађенускладу саправилимаизаконима
НАПОМЕНА:
- Уколико је опрема из увоза, атест или сродни документи морају да буду на српском језику или преведени на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
- Уколико је опрема из увоза, технички цртежи морају да буду на српском језику или преведени на српски
језик од стране овлашћеног судског тумача. (обавезан део документације)
- Уколико је опрема из увоза, каталошке странице могу да буду и на енглеском језику без обавезног превода од
стране овлашћеног судског тумача. (не обавезујући део документације)
- Уколико је опрема из увоза сва документа (докази о квалитету испоручене опреме, каталошка
документација, технички цртежи и изјаве произвођача) морају бити оверена печатом и парафирана од стране
произвођача.
- Уз понуду се обавезно достављају копије превода, а изабрани понуђач пре потписивања уговора мора да
достави оригинале или оверене фотокопије превода на увид. (оригинал пецат и потпис произвођаца)"
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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
1.1. Обавезни услови
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
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 делатностикоја је насназиу времеподношења понуде
(чл.75.ст.2.Закона).
Испуњеностобавезних услова заучешћеупоступкупредметне јавненабавке,ускладуса чл. 77. став 4. Закона,
понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсномдокументацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Напомена:
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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 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. (Напомена: Наручилац може, али није
дужан да поступи на наведени начин у случају поступка јавне набавке мале вредности погледати чл. 79. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.

1.2. Додатни услови
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Финансијски капацитет: Да да остварени пословни приход у последње три године (2017., 2018. и
2019.) за које су достављени подаци мора да буде у укупном минималном износу од 10.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
Доказ:Биланс стања и биланс успеха за 2017. и 2018. годину са мишљењем овлашћеног
ревизора (за оне понуђаче који су субјекти ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији)
На меморандуму изјава о понуђачевим укупно оствареним пословним приходима и оствареној нето
добити за 2019. годину.
Да понуђач нема регистрованих дана неликвидности, у периоду од 12 месеци пре објављивања
позива за подношење понуда, односно од 02.07.2019. године до 02.07.2020. године
Доказ: На меморандуму понуђача „Изјава да понуђач у периоду од 12 месеци пре објаве позива за
подношење понуда на Порталу јавне набавке није био неликвидан ни један дан.
2. Пословни капацитет: Референце на изградњи или одржавању јавног или декоративног осветљења у
минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходне три године(2017., 2018. И 2019.
години)
Доказ: Попуњена, оверена и потписана потврда од стране овлашћеног лица

Инвеститора (Образац X). Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу
бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе
које садржи Образац из Конкурсне документације.
3. Кадровски капацитет:
1. Инжењер електротехнике са лиценцом 350 или 450 или 850 –број извршилаца 3
(три).
Доказ: М-А образац, уговор о раду/ангажовању, копија лиценце оверена
оригиналним потписом и печатом,потврда Инжењерске коморе о важности лиценце.
2. Електромонтер са лекарским уверењем за рад на висини – број извршилаца: 10 (десет).
Доказ: М-А образац, уговор о раду/ангажовању,фотокопија важећих лекарских уверења за рад на
висини.
4. Технички капацитет:Да понуђач поседује у сопственом власништву или на лизинг:
- 2(две) ауто-корпе или мобилне подизне радне платформе за рад на висини од 20м.
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Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија пoлисе oсигурaњa и Стручни нaлaз oд
oвлaшћeнoг институтa o испрaвнoсти oпрeмe зa употребу и коришћење за напоне до 1000V, нa oснoву Зaкoнa o
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, уговор о лизингу.
1.3. 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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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1.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.

ИЗЈАВУ
Понуђач
у поступку јавне набавке „Одржавање јавне расвете“ број 40449/2020-II, испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)

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

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Место:
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
у поступку јавне набавке „Одржавање јавне расвете“ број 40449/2020-II, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.
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V 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 понудуподноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресусвих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Тител, Главна 1, Тител са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –
„Одржавање јавне расвете“, ЈНМВ број 404-49/2020-II- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2020. године до 08.30 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 наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона
 Доказе о испуњености додатних услова
 Образац понуде
 Модел уговора
 Образац трошкова припреме понуде
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац – референтна листа

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Урокузаподношењепонудепонуђачможедаизмени, допуниили опозовесвојупонудуна начин који је одређен
за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општина Тител , Главна ул. 1, 21240 Тител са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга - „Одржавање јавне расвете“ број ЈНМВ 404- 49/2020-II
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавку услуга - „Одржавање јавне расвете“, број ЈНМВ 404- 49/2020-IIНЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавку услуга - „Одржавање јавне расвете“, број ЈНМВ 404- 49/2020-II
- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга „Одржавање јавне расвете“, број ЈНМВ 40449/2020-II- 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 VI),
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
VI) 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 (Образац изјаве
из поглавља IV одељак 1.3.).
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 је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
1) 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.
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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 (Образац изјаве из поглавља IV
одељак 3.).
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.
Плаћање се врши по испостављеним рачунима о извршеним услугама (фактурисање и наплата се врше на
основу извршених услуга и уграђених добара према датој спецификацији из понуде, а која се прилаже уз
рачун), најкасније 45 дана од дана пријема. Количине и квалитет извршених послова Извршиоца услуга
контролисаће и пратиће представник Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и
других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања
рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу
није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок на изршене услуге и опрему износи 24 месеца од дана примопредаје. Извођач је дужан
да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених услуга и који се
покажу у току гарантног рока, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења,у року од осам
дана од дана рекламације.
9.3. Захтев у погледу рока (извршења услуге, испоруке добара извођења радова)
Понуђач треба да гарантује да са извршењем услуга може започети одмах по потписивању уговора и да исте може
изводити према плану и динамици коју одреди наручилац у периоду од 12 месеци од дана закључења
уговора. Понуђач је обавезан и да по позиву Наручиоца, након писменог или усменог налога отпочне пружање
услуга у року који не може бити дужи од 24 часa.
Места извршења услуга, насељена места: Тител, Шајкаш, Мошорин, Гардиновци, Лок и Вилово
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 предмета јавне набавке, испорука, монтажа као и сви остали непоменути зависни
трошкови потребни за успешно извршење предметне набавке
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. Подаци о заштити
животне средине се могу добити у Министарству за заштиту 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
Понуђач је дужан да достави:
1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла: Изабрани понуђач се обавезује да у
тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права протеста и доказивања и платива на
први позив, 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 уговорене вредности
без ПДВ-а из члана2. става 2. уговора (образац VII). Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.Рокважењаменицејенајмање 15 дана дужи од рока важења уговора.
2. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року: Изабрани
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем за отклањање грешака у гарантом року, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без
права протеста и доказивања и платива на први позив, 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,
саназначенимизносомод10%одуговореневредностибезПДВ-а изчлана2.става
2. уговора (образац VII) . Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.Рокважењаменицеје
најмање15данадужиодгарантногрока.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
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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: Општина Тител, Главна ул. 1,
21240 Тител,електронске поште на e-mail uprava@opstinatitel.rs или факсом на број 021/2961-553 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, од понедељка до петка у
времену од 07-15 часова, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев примљен после
наведеног времена третираће се као захтев који је примљен код Наручиоца првог следећег радног дана.
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
истовременоћетуинформацијуобјавитинаПорталујавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, Јавна набавка услуга „Одржавање јавне расвете“ број
ЈНМВ 404-49/2020-II.
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
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 дау тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за
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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%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важностикојије30(тридесет)данадужиодистека 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. 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“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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 који има интерес за
доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац
захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил uprava@opstinatitel.rs,
факсом на број 021/2961-553 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговораи 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 из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи
податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000 динара.
Број рачуна: 840-30678845-06 Позив
наброј:бројЈНМВ 404-49/2020-II
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке Корисник: Буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 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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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.
од
број 404-49/2020-II .

године за јавну набавку услуга „Одржавање јавне расвете“, ЈНМВ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични бројпонуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):
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 који ће извршити
подизвођач:

2)

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:
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:
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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 предвиђениху табели, потребно је да
сенаведени образацкопирау довољномброју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ „Одржавање јавнерасвете“ ЈНМВ 404-49/2020-II

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

По испостављеним рачунима
најкасније 45 дана од дана
пријема и овере рачуна

Рок важења понуде

Гарантни период
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Насељена места: Тител,
Шајкаш, Мошорин,
Гардиновци, Лок и Вилово

Место извршења услуге

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 понуђачаизгрупекојићепопунити,потписатиипечатомоверитиобразацпонуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
5.1) СТРУКТУРА ЦЕНА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Р.Б.

Јединица
мере

Количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. Спецификација материјала
Натријумске сијалице 70 W
ком.
Натријумске сијалице 100 W
ком.
Натријумске сијалице 150 W
ком.
Натријумске сијалице 250 W
ком.
Натријумске сијалице 400 W
ком.
Натријумске сијалице 110 W
ком.
Пригушница 70 W
ком.
Пригушница 100 W
ком.
Пригушница 150 W
ком.
Упаљачи 100-400 W
ком.
Сијалично грло Е27 порцеланско
ком.
Сијалично грло Е40 порцеланско
ком.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Луксомат комплетан
ДВБ уклопник
Заштитно стакло 200 W
Склопка CN 63
Прикључна плоча RPO 4
Сијалица метал - халоген 150W
Сијалица метал - халоген 250W

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1
1
1

20.

Сијалица метал - халоген 400W

ком.

1

Цена за
јединицу
мере без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Изолир трака PVC
Осигурач NVO 36A, 63A, 80A
Осигурач мини 36А, 63А, 80А
Осигурач FRA 16A
AICu клема 16mm
Кабел PPY 3x1,5mm
Кабел PPY 3x2,5mm
Кабел PP00Y 4x16mm
Челични округли конусни стуб
топлоцинковани, необојени висине
10м, израђен у складу са стандардом
SRP EN40 (1-9) за брзине ветра ≥35м/с
од челика према стандарду S 235 JR са
невидљивим „плазма“ подужним варом
димензија: база стуба Ø182мм без
ребара за ојачање, дебљина зида стуба
3,0мм, завршетак стуба Ø60мм, анкер
плоча квадратног елипсастог облика
са 4 елипсаста отвора за анкере,
димензија 412x412мм, дебљине 6мм, а
са осним размаком отвора за анкере
300x300мм, лимени поклопац за отвор
прикључне плоче и вијком за
фиксирање. Димензије поклопца стуба
400x100мм. Доња тачка поклопца стуба је
на 500мм од анкер плоче. Два реда урезаног
навоја за вијке М10 за фиксирање лире
при врху стуба. Опрема стуба:
Покретни подужно померљиви носач
за прикључну плочу, без прикључне
кутије. Један вијак или контакт за
уземљење са унутрашње стране стуба,
анкер корпа са 4 анкера минимум М24
300x300мм, а према прорачуну стуба.
Капице за заштиту анкера (4 ком). АК
заштита стуба поступком топлог
цинковања у складу са SRP EN ISO 1461,
необојено. Еквивалентно типу Antares
P60 10,0 C SP 300x300 ZN производње
Valmont или одговарајуће.
Гумени оребрени подметач
димензија 400x400 за нивелисање
стуба направљен од EPDM гуме.
Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна на
утицај база и киселина, атмосферске
утицаје и озонско старење и на
температуре -25 до +120 C°.
Прикључна кутија тип RRS 12,

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
m1
m1
m1

1
1
1
1
1
1
1
1

компл.

1
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материјал ASA+PC/V-0, RAL 7035,
произвођача “EXTEH” или сличан.
Капацитет прикључка два кабла
4x16мм2, Cu/Al, заштита од додира
IP54, са прозирним поклопцем изнад
аутоматског осигурача. Кутија је
опремљена, прикључном стезаљком из
полиамида PA66/V-0, RAL9005 и
стезаљком за нуловањем, DIN шином и
аутоматским осигурачем од 10A и/или
6А, 1p, “C” карактеристике, 10кА, у
складу са стандардима EN 60493-1, DIN
VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871.
Уписати тип понуђених стубова:
Уписати назив произвођача:

30.

Челични округли конусни стуб
топлоцинковани, необојени висине
8м, израђен у складу са стандардом
SRP EN40 (1-9) за брзине ветра ≥35м/с
од челика према стандарду S 235 JR са
невидљивим „плазма“ подужним варом
димензија: База стуба Ø158мм без
ребара за ојачање, дебљина зида стуба
3,0мм, завршетак стуба Ø60мм. анкер
плоча квадратног елипсастог облика
са 4 елипсаста отвора за анкере,
димензија 412x412мм, дебљине 6мм, а
са осним размаком отвора за анкере
300x300мм, лимени поклопац за отвор
прикључне плоче и вијком за
фиксирање. Димензије поклопца стуба
400x100мм. Доња тачка поклопца стуба је
на 500мм од анкер плоче. Два реда урезаног
навоја за вијке М10 за фиксирање лире
при врху стуба. Опрема стуба:
Покретни подужно померљиви носач
за прикључну плочу, без прикључне
кутије. Један вијак или контакт за
уземљење са унутрашње стране стуба,
анкер корпа са 4 анкера минимум М24
300x300мм, а према прорачуну стуба.
Капице за заштиту анкера (4 ком). АК
заштита стуба поступком топлог
цинковања у складу са SRP EN ISO 1461,
необојено. Еквивалентно типу Antares
P60 8,0 C SP 300x300 ZN производње
Valmont или одговарајуће. Гумени
оребрени
подметач димензија 400x400 за

компл.

1
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нивелисање стуба направљен од EPDM
гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна
на утицај база и киселина, атмосферске
утицаје и озонско старење и на
температуре -25 до +120 C°.
Прикључна кутија тип RRS 12,
материјал ASA+PC/V-0, RAL 7035,
произвођача “EXTEH” или сличан.
Капацитет прикључка два кабла
4x16мм2, Cu/Al, заштита од додира
IP54, са прозирним поклопцем изнад
аутоматског осигурача. Кутија је
опремљена, прикључном стезаљком из
полиамида PA66/V-0, RAL9005 и
стезаљком за нуловањем, DIN шином и
аутоматским осигурачем од 10A и/или
6А, 1p, “C” карактеристике, 10кА, у
складу са стандардима EN 60493-1, DIN
VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871.
Уписати

тип

понуђених

стубова:

Уписати назив произвођача:

31.

Ископ земље и уградња бетона за темељ
стуба
димензије
0,8x0,8x1,0m.
Комплет са зашитним цевима.

ком.

1
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32.

Испоруке слободностојећег
разводнодног ормана .
јавног
осветљења димензија 400x800x300mm
са бетонским постољем
израђен
од изолационог
материјала механичке...
заштите
ИК10 ........
и заштите
ел. опреме
најмање
ИП54. Орман треба да је урађен из две
целине са окапницом дим.
400x400x300mm један
изнад
другог са следећом опремом:
трополни
раставни
ножасти
осигурач 160А 1 ком
уклопник ДВБ ................. 1 ком
контактор ЦН 63А............. 2 ком
гребенасти прекидач 4Г
16-51
ПК ............................1 ком
аут.осигурач 10-25А ............12 ком
материјал за шемирање
Обавезан типски атест за
кућиште ормана и уграђену
опрему.

ком.

1

33.

Светиљка за јавно осветљење са 40 LED
извора
светлости укупне
снаге
максимално 61W. Неутрално бела боја
светлости температуре 4000K. Индекс
репродукције боје Ra минимум 70.
Вишеслојна, средње усмерена оптика за
велике површине (DM11). Трајност
ЛЕД извора је минимум 100.000 сати
(L90B10), Минимални иницијални
флукс светиљке 8.850lm. Светлосна
ефикасност светиљке је минимално145
lm/W. Светиљка је опремљена DALI
интегрисаним
драјверима,
који
напајају LED модуле константом
струјом до максимално 600мА. Радна
температура од -20 степени до
+35 степени Целзијуса. Кућиште
светиљке је израђено од алуминијумске
легуре ливене под притиском (LM6
квалитет), веома отпорне на корозију и
обојено електростатичким поступком,
бојом RAL 10714, док је поклопац
оптичког
дела,
такође
од
алуминијумске легуре ливене под
притиском
и
обојено
електростатичким поступком.
Комплетна светиљка је у степену

ком.

1
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механичке
заштите
IP66.
Отпорност на удар IK09. Класа
изолације I. Светиљка је без
употребе лепка, урађена заштита од
механичког
продора (за
заптивање оптичког блока се не користи
силикон). Светиљка је дизајнирана
тако да се осигура лако рециклирање на
крају њеног радног века,
док су
сви алуминијумски
делови идентификовани за
рециклажу. Светиљка мора имати
уређај за димовање у ноћном режиму од
21 до 06h, програмиран за уштеду од 32%
(сличан
типу
DDF2).
Преднапонска заштита је 10кV.
Светиљка
је предвиђена
за
универзалну
монтажу
(вертикално –
директно
на
стубили хоризонтално – на лиру)
пречника 48-62мм са могућношћу
подешавања угла нагиба -20⁰ /
+20⁰ са интервалом од 5⁰степени.
Измењљив и адаптер за монтажу
светиљке је од истог материјала као и
светиљка, естетски дизајниран и за
стуб се причвршћује са два имбус вијка од
нерђајућег
челика.
Светиљка
опремљена сервисним тагом, где се
помоћу бар код скенера лако очитавају
сервисни подаци. Светиљка треба да
буде
усклађена
са
европским
стандардом о сигурном и правилном
раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба
да је усклађена са европским
директивама који важе за производе,
да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки
треба да послује у складу са системом
менаџмента
квалитетом
ИСО
9001:2008,
системом
управљања
заштитом животне средине ИСО
14001:2004 и системом менаџмента
здрављем и безбедношћу на раду
OHSAS 18001:2007
Светиљка одговарајућа типу
Philips DigiStreetBGP761 LED90/740 И DM11 DGRDDF2 D18 SR.
Челични једнокраки носач светиљке,
израђен од лучно савијене челичне
цеви укупних димензија
H/L/U
(Висина/Дужина/Угао) 0,5/1,0/5
са тиме да је видни део
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вертикалног дела 0,5м, а преостали
део који улази у стуб омогућава
сигурну везу лире и стуба. На
вертикалном делу лире који улази у
стуб налази се на месту доње видљиве
тачке лире проширење које обезбеђује
сигурну
монтажу
и
спречава
пропадање лире у стуб и продирање
воде у стуб. Облик лире: Лира је благо
заобљена. На крају лучног заобљеног дела
лире у дужини од 200мм лире је раван део
чиме се обезбеђује правилна монтажа
светиљке. Лира остварује вертикалност
у односу на стуб од 5 степени
(тетива)Дужина крака лире: Крак лире
дужине 1,0м у односу на вертикални
део носећег дела лире Завршетак лире,
равни цевни део крака лире пречника
60ммАК заштита лире поступком топлог
цинковања у складу са СРП ЕН ИСО
1461, необојено Еквивалентно типу
КЦЦ С 0,5/1,0/5 60 ЗН производње
Валмонт или одговарајуће

УКУПНО ПОД 1.:
2. Спецификација радова
1.
2.
3.
4.

РадКВ електричара на расвети
Рад камиона са корпом
Манипулант ауто-корпом
Путничко возило – обилазак,
контрола и превоз материјала, радника
иопреме

h
h
h
km

1
1
1
1

5.

Пређени километри ауто-корпе до
насељеног места

km

1

УКУПНО ПОД 2.:
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
Датум

м.п.

_______________

Понуђач
____________________________

Структура цена предмер и предрачун радова су саставни део понуде.

Одржавање јавне расвете - ЈНМВ - бр. 404-49/2020II

32/ 38

VII

МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Тителу, дана:

2020. године, између уговорних страна:

Општина Тител, ул. Главна 1,Матични број: 08050724, ПИБ:101457453, коју заступа председник Општине
Тител, мр Драган Божић, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране и

-

(самостално / представник групе понуђача / са
подизвођачима), матични број:
ПИБ:
,бројрачуна
код банке
,кога заступа директор
, са друге стране, (у даљем тексту:
Извршилац)

-

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Основ уговора:
ЈН Број:
Број и датум одлуке о додели уговора:

године

Понуда изабраног Извршиоца услуге бр.

од

године

Члан 1.
Предмет овог уговора је одржавање јавне расвете на територији општине Тител, за период од12месеци,
што је предмет јавн енабавке услуга мале вредности број404-49/2020- II.
Извршилац се обавезује да за рачун Наручиоца изврши послове из става 1. овог члана под условима и
јединичним ценама садржаним у понуди извођача број:
од
која је саставни део овог уговора, према програму и радним налозима које утврди, односно изда
наручилац током периода од 12 месеци од дана потписивања уговора.
Члан 2.
Уговорена цена услуга изчлана1.oвог уговора износи:
динара, без
ПДВ-а,односно
динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде
Извршиоца.
Уговорена вредност услуге не може прећи износ утврђен Планом јавних набавки за 2020. годину који
износи
без ПДВ-а, односно
са
ПДВ-ом.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да исплату извршених услуга наручилац изврши на рачун Извршиоца
бр.
код
банке.
Плаћање се врши по испостављеним рачунима о извршеним услугама најкасније 45 дана од дана пријема истог.
Фактурисање и наплата се врше на основу извршених услуга, уграђених добара према датој
спецификацији и ценама из понуде Извршиоца.
Количине и квалитет извршених послова Извршиоца услуга контролисаће и пратиће представник
Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника, одговарајућих атеста и других
докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета
општине Тител.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да послове које су предмет овогуговора извршистручнои квалитетно, у складу
са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на предметне услуге.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да са извршењем услуга може да започне одмах по закључењу овог
уговора, а према програму и динамици коју одреди наручилац током уговореног периода од 12 месеци.
Извршилац је обавезан и да по позиву Наручиоца, након писменог или усменог налога отпочне
пружање услуга у року који не може бити дужи од 24 часa.
Члан 6.
Извршилацјеобавезан да именује своје одговорно лице за предметне послове који ће да уредно води
евиденцију према важећим прописима. Извршилац је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову
врсту послова, да се придржава прописа из заштите животне средине и прописа о заштити на раду.
Члан 7.
Извршилац је дужан да комплетну документацију неопходну за оверу и пријем рачуна достави
наручиоцу.
Извођач гарантује Наручиоцу за квалитет извршених услуга.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 3.
Члан 9.
Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу:

Одржавање јавне расвете - ЈНМВ - бр. 404-49/2020II

34/ 38

Бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права протеста и доказивања и платива на први позив, 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 од10% уговорене вредности без ПДВ-а из члана2. става. 2 уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 15 дана дужи од рока
важења уговора.
Бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права протеста и доказивања и платива на први позив, 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% уговорене вредности без ПДВ-а из члана 2. став
2. уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу–писму.Рок важења менице је најмање
15дана дужи одгарантногрока.
Члан 10.
Гарантни рок за извршене услуге износи ________ месеци рачунајући од дана извршења
услуга. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене
примопредаје наручиоцу.
Члан 11.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају да не могу да их реше
надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)
примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
(навести
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

назив

понуђача),

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Одржавање јавне расвете - ЈНМВ - бр. 404-49/2020II

36/ 38

IX 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 услуга „Одржавање јавне расвете“, бр. ЈНМВ 404-49/2020-II, 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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X

ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ПОТВРДА
Којом потврђује да је понуђач
(назив и седиште понуђача)
Извршио услуге на изградњи или одржавању јавног или декоративног
осветљења и промет у опреме која је предмет јавне набавке у

години.

(описати врсту извршених услуга)
Увредности од

динара (без ПДВ).

Потврда се издаје на захтевподносиоца пријаве

Радиучешћа у поступкујавне набавке„Одржавање јавне расвете“ ЈНМВ 404-49/2020-II и у друге
сврхе се не може користити.
Подносилац потврде одговара за аутентичност референци. Да су подаци
тачни својим печатом и потписом потврђује:
У
дана
Законски заступник
НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.
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