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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), ,
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VIII-02 404-98-1/2020 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку VIII-02 404-98-2/2020, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку-добра
Израда елабората за постављање дечјих игралишта
Бр. VIII-02 404-98/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис (-образац изјаве 1)

5-8

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова (образац изјаве 2 и 3)

9-15

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

16-30

VI

Образац понуде (Обрасци бр. 4,5,6,7)

31-35

VII

Образац структуре цена (Образац 8)

36

VIII

Модел уговора (Образац бр. 9)

37-42

IX

Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 10)

43

X

Изјава о довољном кадровском капацитету(Образац бр.
11)

44

XI

Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 12)

45

XII

Изјава о обиласку локације (Образац бр. 13)

46

XIII

Изјава о намерама понуђача о достављању менице за
добро извршење посла (Образац бр. 14)

47

XIV

Изјава о довољном пословном капацитету(Образац бр.
15) и Потврда (Образац бр. 15.1)

48-49

Пројектни задатак

50

Укупно конкурсна документација садржи 50 стране.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска општина Барајево
Адреса:Светосавска бр. 2, 11460 Барајево
Интернет страница www.barajevo.org.rsо дакле можете преузети конкурсну
документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs.
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. На ову јавну набавку ће се
примењивати:
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и
68/15)
 Закон о општем управном поступку
 Закон о облигационим односима
 Закон о планирању и изградњи објеката
 Сви остали прописи који регулишу предметну јавну набавку
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број VIII-02 404-98/2020 је набавка добра-Израда
елабората за постављање деч.игралишта.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Лице за контакт: Јелена Стевановић службеница за јавне набавке,
Сузана Вујић, службеница за јавне набавке
e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs
Електронска пошта која буде примљена после 15,30 ч сматраће се да је примљена
следећег радног дана. Тражење додатних информација и појашњења путем
телефона није дозвољено.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број, VIII-02 404-98/2020 је набавка добра у отвореном
поступку- Израда елабората за постављање дечј.игралишта.

Јавна набавка није обликована по партијама.
Назив из општег речника набавки:
- 71000000- Архитектонске, грађевинске инжењерске и инспекцијске услуге
- 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
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III-ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА
Образац бр. 1.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗГРАДЊУ
И ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Пројектним задатком и техничким условима треба обухватити израду Елабората
за постављање опреме за дечја игралишта на локацијама на територији ГО
Барајево.
Пројектни задатак и технички услови имају за циљ да дефинишу положај
игралишта у односу на могућности локације, степен насељености, максималну
површину игралишта као и неопходне детаље за формирање путева, пролаза,
квалитета опреме и сл. на локацијама:

1. Насељено место Гунцати – делови КП 1762/1 и 1762/3 КО Гунцати;
2. Насељено место Лисовић – КП 1299 КО Лисовић;
3. Насељено место Баћевац – КП 447 КО Баћевац;
4. Насељено место Арнајево – КП 1151 КО Арнајево;
5. Насељено место Шиљаковац – КП 925 КО Шиљаковац;

1. Микролокација у насељеном месту Гунцати налази се у оквиру површина
на којима постоји објекти Месне заједнице, у центру насељеног места.
Катастарске парцеле предвиђене за постављање дечјег игралишта својим
дужим странама наслањају се на ул. Палих бораца у Гунцатима. Имајући у
виду број потенцијалних корисника као и могућности локације , површина
ДИ треба да буде максимално 170м2. Предвидети металну транспарентну
ограду са капијом око целог игралишта. Саму позицију игралишта
одредити по добијању КТП а од стране наручиоца.
Одабир опреме одговорни архитекта треба да изврши на начин да је
опрема израдјена од природних материјала у комбинацији претежно
дрвених елемената, док метал треба да чини носеће односно везне
елементе или комбинацију истих. Неопходно је изабрати опрему која ће по
квалитету, дизајну и безебедности, односно својим карактеристикама бити
медју најквалитетнијима доступним на тржишту. У свему је неопходно
поседовање Испитних извештаја и Декларација за опрему и гумени застор а
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све у складу са Техничким прописом. -Правилник о безбедности дечјих
игралишта („Сл. гласник РС „ 41/19).
2. Микролокација у насељеном месту Лисовић налази се у оквиру површине у
непосредној близини Месне заједнице Лисовић, у главној улици. Парцела је
са две стране наслоњена на собраћајнице,ул. Илије и Ивана Трифуновића
код бр.25 и Трифуновићве улице. Новопројектовано игралиште треба
позиционирати на начин да се корисници наведу да користе искључиво
прилаз из улице Илије и Ивана Трифуновића. И ако су могућности локације
велике, због броја потенцијалних корисника новопројектовано игралиште
треба да буде површине цца 170м2. Предвидети металну транспарентну
ограду са капијом око целог игралишта. Саму позицију игралишта
одредити по добијању КТП а од стране наручиоца.
Одабир опреме одговорни архитекта треба да изврши на начин да је
опрема израђена од природних материјала у комбинацији претежно
дрвених елемената, док метал треба да чини носеће односно везне
елементе или комбинацију истих. Неопходно је изабрати опрему која ће по
квалитету, дизајну и безебедности, односно својим карактеристикама бити
медју најквалитетнијима доступним на тржишту. У свему је неопходно
поседовање Испитних извештаја и Декларација за опрему и гумени застор а
све у складу са Техничким прописом. -Правилник о безбедности дечјих
игралишта („Сл. гласник РС „ 41/19).

3. Микролокација у насељеном месту Баћевац, налази се у непосредној
близини фудбалског терена ФК Баћевац. Локација је оивичена са три
улице: Владислава Николића у висини бројева 114 и 116, Миленије
Ивановић у висини броја 1. и Скојевске у висини бројева 3 и 7. И ако су
могућности локације велике, због броја потенцијалних корисника
новопројектовано игралиште треба да буде површине цца 170м2.
Предвидети металну транспарентну ограду са капијом око целог
игралишта. Саму позицију игралишта одредити по добијању КТП а од
стране наручиоца.
Одабир опреме одговорни архитекта треба да изврши на начин да је
опрема израђена од природних материјала у комбинацији претежно
дрвених елемената, док метал треба да чини носеће односно везне
елементе или комбинацију истих. Неопходно је изабрати опрему која ће по
квалитету, дизајну и безебедности, односно својим карактеристикама бити
медју најквалитетнијима доступним на тржишту. У свему је неопходно
поседовање Испитних извештаја и Декларација за опрему и гумени застор а
све у складу са Техничким прописом. -Правилник о безбедности дечјих
игралишта („Сл. гласник РС „ 41/19).
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4. Микролокација у насељеном месту Арнајево, дели исту катастарску
парцелу са фудбалским тереном ФК Арнајево. Парцела једном својом
страном наслоњена на саобраћајницу, ул. Братства јединства у висини
броја 2. И ако су могућности локације велике, због броја потенцијалних
корисника новопројектовано игралиште треба да буде површине цца
170м2. Предвидети металну транспарентну ограду са капијом око целог
игралишта. Саму позицију игралишта одредити по добијању КТП а од
стране наручиоца.
Одабир опреме одговорни архитекта треба да изврши на начин да је
опрема израдјена од природних материјала у комбинацији претежно
дрвених елемената, док метал треба да чини носеће односно везне
елементе или комбинацију истих. Неопходно је изабрати опрему која ће по
квалитету, дизајну и безебедности, односно својим карактеристикама бити
медју најквалитетнијима доступним на тржишту. У свему је неопходно
поседовање Испитних извештаја и Декларација за опрему и гумени застор а
све у складу са Техничким прописом. -Правилник о безбедности дечјих
игралишта („Сл. гласник РС „ 41/19).
5. Микролокација у насељеном месту Шиљаковац, дели исту катастарску
парцелу са објектом Дома културе. Парцела је троугаоног облика а својим
дужим странама наслања се на две улице, Добривоја Максимовића и
Посавских партизана. И ако су могућности локације велике, због броја
потенцијалних корисника новопројектовано игралиште треба да буде
површине цца 170м2. Предвидети металну транспарентну ограду са
капијом око целог игралишта. Саму позицију игралишта одредити по
добијању КТП а од стране наручиоца.
Одабир опреме одговорни архитекта треба да изврши на начин да је
опрема израдјена од природних материјала у комбинацији претежно
дрвених елемената, док метал треба да чини носеће односно везне
елементе или комбинацију истих. Неопходно је изабрати опрему која ће по
квалитету, дизајну и безебедности, односно својим карактеристикама бити
медју најквалитетнијима доступним на тржишту. У свему је неопходно
поседовање Испитних извештаја и Декларација за опрему и гумени застор а
све у складу са Техничким прописом. -Правилник о безбедности дечјих
игралишта („Сл. гласник РС „ 41/19).
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НАПОМЕНА:
Уколико могућности локације то дозвољавају, новопројектована дечја
игралишта требала би да буду једнобразна како по површини тако и по
саставу опреме, док сам облик игралишта треба прилагодити
могућностима локације. Такође Наручилац задржава право измене
локација на којима ће се постављати дечија игралишта.
Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација
потребно је да e-mail-ом најаве обилазак 2 дана раније на следеће е маил адресе: javne.nabavke@barajevo.org.rs. gradj.insp2@barajevo.org.rs,
Потврду о обиласку локација (Образац број 13) понуђач доставља уз понуду.
Иста мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
понуду подноси група понуђача, наведена потврда мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Датум
_____________________________

Понуђач
_____________________________

Напомене: Овлашћени представник понуђача потписује дату спецификацију.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача на основу споразума
одредђује једног понуђача из групе који је носилац посла који ће потписати дату
спецификацију.
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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
1.1 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(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Правна лица и предузетник:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда;
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);
Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Доказ:Предузетници и физичка лица:Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Доказ:Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу
IVодељак 3. Образацбр. 2 и 3)
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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. 3) Закона) (Образац бр.2).
Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица: Уверење Пореске
управе Министарства финансија 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.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу
Vодељак 3.-Образацбр. 2 и 3)
4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је упоглављу IV
одељак 3. Образацбр. 2 и 3)
Право на учешћеу поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
76. Закона, и то:

1.Кадровски капацитет:
Кадровски капацитет: Понуђач, укључујући све чланове заједничке понуде (без
подизвођача), мора имати најмање следеће техничко особље које ће у свему
извршавати предметну јавну набавку у складу са Законом о планирању и
изградњи:
- 1 дипломираног архитекту са важећом личном лиценцом ИКС: 300
Као доказ кадровског капацитета:
понуђач, укључујући све чланове заједничке понуде (без подизвођача), за
наведене ижењере мора имати у радном односу на неодређено или одређено
време или ангажованг по основу уговора ван радног односа(Наручилац прихвата
следеће уговоре ван радног односа: уговор о привременим и повременим
пословима или уговор о делу или уговор о допунском раду.
Докази за :
-1 дипломираног архитекту са важећом личном лиценцом ИКС: 300
- фотокопија уговора у радном односу или уговора о привременим и повременим
пословима или уговора о делу или уговора о допунском раду (за носиоца посла
који није запослен код понуђача уговор са плаћеним порезима и доприносима).
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фотокопија обрасца М или адекватног обрасца пријаве Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање, којим се доказује да је лице у радном односу
код понуђача или члана групе понуђача.
- копија личне лиценце издате од ИКС са потврдом о важењу исте.
Ако у Уговору ван радног односа није наведено да ће носилац посла бити
ангажован за реазацију посла који је предмет ове јавне набавке потребно је
приложити анекс уговора којим се то дефинише.
-

образац бр.11 - изјава о довољном кадровском капацитету.

2.Пословни капацитет
Понуђач мора да располаже пословним капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, што подразумева:


Да је у последње две године од дана објављивања позива израдио најмање
15 Елабората за дечја игралишта у складу са Правилником о безбедности
дечијих игралишта 63/18 и 41/19, а да је најмање 5 дечјих игралишта
изведено по наведеним елаборатима са позитивним извештајем о Првом
прегледу и Сертификатом о безбедности издатим од стране Именованог
тела.

Доказ/и за наведени пословни капацитет :


Потврда/е о референцама издата од стране наручиоца за израду елабората
за 15 дечјих игралишта од којих је намање пет игралишта изведено по
наведеним елаборатима са позитивним извештајем о Првом прегледу и
Сертификатом о безбедности издатим од стране Именованог тела (потврде
о референцана су саставни део конкурсне документације образац 15.1)
Наручилац задржава право да уз достављену потврду као доказ од
најповољнијег понуђача затражи уговоре, фактуре, сертификате и испитне
извештаје.

Напомена:
 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни
на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије;
 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно;
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве(Образац изјаве понуђача,дат је у поглављу IVодељак 3.-Образац бр. 2 и
3),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. о д
тач.1)до т а ч . 3) и. 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
Додатне услове из чл.76 од тач.1) до тач. 2) Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача.Уколико Изјаву потписује лице које није
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
За кадровски капацитет на дан отварања понуђач уз понуду доставља
лиценцу и потврду о важењу исте у виду фотокопије. Остале доказе
кадровског капацитета наручилац може тражити на увид од најповољнијег
изабраног понуђача. За пословни капацитет понуђач доставља потврду.
(Наручилац задржава право да уз достављену потврду као доказ од
најповољнијег понуђача затражи уговоре, фактуре, сертификате и испитне
извештаје).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача док додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3. образац бр. 2 и 3), потписану од стране овлашћеног лица 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 није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Образац бр.2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________________________[навести
назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке добра- број VIII-02 40498/2020 је –Израда елабората за постављање дечјих игралишта, испуњава све
услове из чл. 75.. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
Обавезни услови
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. Услов из члана чл. 75. ст. 2. -Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, док
додатне услове испуњавају заједно.
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗ Ј А В У
Подизвођач___________________________________________________________________________[навести
назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке добра- број VIII-02 40498/2020 –Израда елабората за постављање дечјих игралишта, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
Обавезни услови
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. -Подизвођач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Место:_____________

Подизвођач:

Датум:_____________

_____________________
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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 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: Управа Градске
општине Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добра – Израда елабората за постављање дечјих игралишта,
број VIII-02 404-98/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2020. године до 12.00
часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
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, сматраћесе
неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.07.2020. год. у 13.00 часова у
просторијама Одељења за планирање инвестиције и развој ГО Барајево,ул.
Светосавскабр.2, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се
уписују по редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако
заинтересовано лице. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног
отварања понуда, морају Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у
поступку отварања понуда односно за ступање понуђача или личну карту. Број
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о
отварањупонуда.
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља
понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од
3(три) дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним
овлашћеним представницима понуђача.
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Понуда мора да садржи
1. Техничка спецификација (образац бр.1), мора бити потписана, према упутству у Поглавље III- стране 5-8
наведеном поглављу.
2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са подизвођачем) о Поглавље IV – стране 9-15
испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона(обрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени
додатни услови морају бити испуњени и докази за исте достављени на начин
како је назначено у упутству.
3. Образац понуде – попунити, потписати, према упутству у назначеном поглављу Поглавље VI-страна 31-35
(Обрасци 4., 5.,6.,7.)
4. Техничка спецификација са обрасцем структуре ценe са упутством како да се Поглавље VII-страна 36
попуни (Образац бр. 8)
Поглавље VIII- страна -37-42
5. Модел уговора (Образац 9.)
6. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 10)достављање овог обрасца Поглавље IX- страна 43
није обавезно
Поглавље X -страна 44
7. Изјава о довољном кадровском капацитету (Образац бр. 11)
8. Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 121)

Поглавље XI- страна 45

9. Потврда о обиласку локације (Образац бр. 13)

Поглавље XII- страна 46

10. Изјава о намерама понуђача о достављању менице за добро извршење посла
(Образац бр. 14)
11. Изјава о пословном капацитету и потврда (Обрасци бр. 15 и 15.1)

Поглавље XIII- страна 47

12. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Страна 50

Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02-404-98/2020

17 / 50

Поглавље XIV- страна 48-49

Напомена:
Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора),
тако се све мора попунити, приложити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда била
прихватљива.Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане
видљиво и читко а место начињене грешке потписати од стране овлашћеног лица за потписивање документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона),који морају бити потписани од
стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона
Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене и непотписане наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 50, с тим што понуђач није у обавези да достави
комплетну конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане обрасце у складу са упутством, као
измене и допуне, све информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе
образложити и огласити сагласно члану 63. ЗЈН-а.
Понуђач може да изврши обилазак локације за наведену набавку и оствари увид у документацију зарад бољег
сагледавања предмета набавке. Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локација потребно је да
email-ом најаве обилазак 2 дана раније.
Потврду о обиласку локације (Образац бр.13) понуђач доставља уз понуду.
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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
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: Управа Градске
општине Барајево,Светосавска бр. 2, 11460 Барајево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку- Израда
елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020НЕОТВАРАТИ“или
„Допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку- Израда
елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020НЕОТВАРАТИ“или
„Опозив понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку– Израда
елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020НЕОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступкуИзрада елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020- НЕОТВАРАТИ“
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 ПОНУДИИЛИ 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.
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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 понуденаводи 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 3.образац 2.).
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. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и. 4) Услов из члана чл.
75. ст. 2. овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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 7) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати
обрасце из конкурсне документације (изузев оних који се дају под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви чланови
групе понуђача).
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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 наведених у поглављу IV.
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.
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет)
дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС” бр. 119/2012, 68/15 и
113/17), од дана пријема правилно испостављеног рачуна. Како би рачун био
плаћен у наведеном року потребно је да сваки буде регистован у централном
регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре испостављања истог Наручиоцу на
основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (Сл. Гласник РС број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра
фактура“ („Сл. Гласник РС „ број 7/2018)
Нема плаћања аванса.
9.2. Захтев у погледу рока реализазације посла
Рок за рализацију предметне набавке не може бити дужи од 20 (двадесет)
календарских дана од дана обостраног потписивања уговора. Као почетак
израде сматра се заводни датум уговора, а укупан рок завршетка подразумева
предају комплетне и верификоване пројектне документације Наручиоцу.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60(шездесет) 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.
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9.4. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде
Понуде које имају битне недостатке, које су условне, недовољно читке или
неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале
нерегуларности, које су такве да се због свега наведеног не може утврдити
стварна садржина и није могуће упоредити ту понуду са другим, биће одбијене и
неће ући у даље разматрање. Наручилац може одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) поступао супротно забрани из
чл. 23. и 25. Закона; 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, а све у складу са чл. 82. Законa.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
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.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИИ
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Сагласно члану 61.став 5. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС
бр.124/12 14/15 и 68/15“)као и чл.13-14 и Правилника о обавезним
елементима конкурсне докумнтације у поступцима јавних набавки (Службени
гласник РС бр. бр.124/12 14/15 и 68/15“) као средство финансијског
обезбеђења потребно је доставити следеће:
1) меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан да уз понуду достави
меницу за озбиљност понуде. меница за озбиљност понуде мора бити са
клаузулом: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив. Меница озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне понуђене
цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање 60 дана од дана
отварања понуде. Меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не
потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не достави меницу за добрo извршење посла у
складу са одредбама закљученог уговора.
2) меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у
тренутку потписивања Уговора, преда наручиоцу меницу за добро извршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница
за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од нето уговорене
вредности радова, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне 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.
Уз менице, понуђач је дужан да достави :
- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска
бр.2 да се меница у износу од 5 и 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
односно набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату;
- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу (ДЕПО картон);
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Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП
образац). Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу
мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У
случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази;
- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће
уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвићен
Уговором.
Наведене менице, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност датог средства обезбеђења мора се продужити.
Наручилац ће уновчити менице, уколико Добављач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
-

Сви трошкови у вези са наведеним средствима финансијског обезбеђења падају
на терет понуђача/добављача.
Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача
(одређеног Споразумом о заједничком извршењу набавке) или понуђача, али не
и на подизвођача.
У случају да у току важења гарантног рока не отклони грешке о свом трошку, а
Наручилац рекламира недостатак или понуђач прекорачи рок отклањања
грешака у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, чиме се не
дира право наручиоца да потражује накнаду штете.
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:
Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на
e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302444,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације,одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНИзрада елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020.
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 и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
ИКОНТРОЛА 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.
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16. 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“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Услучају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као
најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
за реализацију посла . У случају да две или више понуда имају исти рок за
завршетак посла, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који
понуди дужи рок плаћања. Уколико ни након примене горе наведених резервних
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац
ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве
коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само
једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
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 немају забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.
Образац бр.2и 3.).
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет
адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити
исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају ови органи;
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- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд.
интернет адреса:
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић
27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа:
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 2226, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail:javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 011-8302-444
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Управа ГО
Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико ЗЈН-а није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН-а 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 претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН-а
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН-а, рок за
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подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН-а, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН-а која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши је – 120.000,00 динара
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
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(7) сврха:ЗЗП;.наадресу наручиоца: ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460
Барајево]; јавна набавка- Израда елабората за постављање дечјих игралишта,
број VIII-02 404-98/2020;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10),
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
Изабрани понуђач је дужан да потпише уговор о јавној набавци, у року од 3 дана
од дана када је исти примио, или у року од 3 дана од када је примио обавештење
да приступи потписивању уговора у службеним просторијама Наручиоца, на
адреси: ГО Барајево,Светосавска бр.2, 11460 Барајево, канцеларија број 17.
Обострано Уговор мора да буде потписан у законском року од 8(осам )дана.
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће
поступити сагласно члану 113. став 3. ЗЈН-а.
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21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, а све у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015, 68/2015) и одредбама Уговора за предметну набавку.
22. ДОДАТНИ РАДОВИ ИЛИ УСЛУГЕ
Извођач се обавезује да ће, на позив Наручиоца, дати понуду за извођење
додатних радова или услуга у преговарачком поступку без објављивања позива
у случају када су испуњени услови из члана 36. Закона о јавним набавкама.
Под додатним радовима се подразумевају услуге или радови који нису били
укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који
су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о
јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да
укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, да од
закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или
економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не
проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од
извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о
јавној набавци.
ОБАВЕШТЕЊЕ:
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр.4
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра- Израда
елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Врста правног лица

1.микро

4. велико

2. мало

5. физичко лице

3. средње

6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

Датум

Понуђач

_________________

__________________
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Образац бр. 5
Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица

1.микро

4. велико

2. мало

5. физичко лице

3. средње

6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Датум
Понуђач
______________
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Образац бр. 6
Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
Датум
_______________________
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Образац бр. 7
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Израда елабората за постављање дечјих
игралишта, број VIII-02 404-98/2020.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Рок важења понуде – не може бити краћи од 60 Рок важења понуде је ________ дана.
дана од дана отварања понуда.
Рок за реализацију је
календарских дана од
потписаног уговора.

20
дана

(двадесет) Рок за реализацију посла је _______
обострано дана.

Рок плаћања не краћи од 8 (осам) ни дужи од 45 Рок плаћања је __________ дана.
(четрдесет пет) дана од дана правилног
испостављеног рачуна- ситуације.

Датум
_________________

Понуђач
____________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Образац 8.
Јавна набавка добра
Израда елабората за постављање дечјих игралишта
Бр. VIII-02 404-98/2020
Врста добра

Јед. Кол.
мере

1.

2.

3.

Израда
елабората за
постављање
дечјих
игралишта

ком

5

Јед. цена

Укупна цена

Стопа

Укупна цена

без ПДВ-а

без ПДВ-а

ПДВ-а

са ПДВ-ом

4.

5.

6.

7.

УКУПНО:

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:__________________________
СТОПА ПДВ-а:____________________________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:__________________________
У јединичну цену добра урачунати су сви зависни трошкови понуде.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1) у колони 4. уписати износ јединичне цене, по јединици мере без ПДВ-а;
2) у колони 5. уписати износ укупне цене без ПДВ-а (3x4);
3) у колони 6. уписати износ стопе ПДВ-а;
4) у колони 7. уписати износ укупне цене са урачунатим ПДВ-ом;
Датум:
______________________

Потпис одговорног лица
___________________________________

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре
цене
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Образац бр.9
Израда елабората за постављање дечјих игралишта
бр. VIII-02 404-98/2020
Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата
све елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у
моделу уговора навести и све понуђаче из групе понуђача односно све
подизвођаче. Група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати Уговор, што се наводи у споразуму који је сасатавни део
заједничке понуде, а код понуде са учешћем подизвођача модел уговора
потписује понуђач.
Празна поља се морају попунити од стране понуђача ( изузев датума закључења
као и броја и датума одлуке о додели уговора)
Закључен дана ………………. године између:
1. Наручиоца, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ:
101954875, МБ: 07001126, Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке:
Извршење буџета ГО Барајево, Управа за трезор ,Телефон: 011/7872-166,
Телефакс: 011/8302-444 кога заступа
Председник Градске Општине
Барајево(у даљем тексту: Наручилац),
2. Добављача ____________________________________________________________________
Са седиштем у ________________________ улица: __________________________________________,
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________
Број рачуна:_____________________________Назив банке:___________________________________
Телефон:___________________________, Телефакс:_________________________________
кога заступа ___________________________________________ ( у даљем тексту: Добављач ),
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно
понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника
заједничке понуде односно свих подизвођача)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) и других
подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени
поступак јавне набавке - набавка добра- Израда елабората за постављање дечјих
игралишта број VIII-02 404-98/2020, да је Добављач доставио Понуду заведену
код Наручиоца под бројем _________ од _______2020. године (Попуњава Наручилац)
и да достављена понуда Добављача
у потпуности одговара техничкој
спецификацији из конкурсне документације.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши Израду елабората за
постављање дечјих игралишта, у свему према усвојеној понуди бр._____________ од
__________________. године.
Добављач се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради
стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг
привредника а у свему према добијеним пројектним задатком и осталим
условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа као и
важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет уговора.
Све корекције које уследе након предаје пројектно техничке документације а
које су последица немарности и пропуста Добављача падају на терет истог, без
права на накнаду трошкова.

УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност за из члана 1. овог Уговора без обрачунатог
пореза на додату вредност износи: ________________________________________________ динара
(и словима:_______________________________________________________________________), а са
обрачунатим порезом на додату вредност износи: _____________________________ динара
(и словима:____________________________________________________________________)
Нема измене уговорене јединичне цене.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет)
дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС” бр. 119/2012, 68/15 и 113/17), од
дана пријема правилно испостављеног рачуна. Како би рачун био плаћен у
наведеном року потребно је да сваки буде регистрован у централном регисту рачуна
и под одговарајућим бројем пре испостављања истог Наручиоцу на основу Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.
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Гласник РС број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као
и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ („Сл. Гласник РС „ број
7/2018).
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача у року од ___________дана,на
текући рачун број:_______________________________ код ________________________________банке.
(Попуњава Добављач)

РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
Члан 4.
Рок за израду пројекта је битан елемент уговора и износи ______________ дана
од момента закључења овог уговора. За наручиоца није прихватљив рок краћи од
20 (двадесет) календарских дана од дана обострано потписаног уговора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да достави Наручиоцу:
1) меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан да уз понуду достави
меницу за озбиљност понуде. Меница за озбиљност понуде издаје се у износу од
5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи
најмање 60 дана од дана отварања понуде. Наведено средство обезбеђења не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не
потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не достави меницу за добрo извршење посла у
складу са одредбама закљученог уговора.
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Добављач се обавезује да достави Наручиоцу:
-меницу за добро извршење посла у висини од 10% од нето уговорене
вредности
предметне набавке, односно______________________________ динара
(попуњава Добављач) , са роком важности 60 дана по истеку уговореног рока за
коначно извршење посла.
Добављач ће ову меницу доставити у тренутку потписивања Уговора.
У случају продужења рока завршетка посла Добављач је у обавези да продужи
важење менице за добро извршење посла и исту достави Наручиоцу у року од 10
календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока. Наручилац, до
достављања продужене менице за добро извршење посла, неће вршити плаћања.
Уколико Добављач не достави продужену меницу за добро извршење посла у
наведеном року, Наручилац има право да активира претходно достављену меницу
за добро извршење посла и једнострано раскине Уговор.
Уз менице, понуђач је дужан да достави :
- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска бр.2
да се меница у износу од 5 и 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно
набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату;
- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу (ДЕПО картон);
- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП
образац). Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази;
- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће
уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не
извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвићен
Уговором.
Наведене менице, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност датог средства обезбеђења мора се продужити.
Наручилац ће уновчити менице, уколико Добављач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
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Сви трошкови у вези са наведеним средствима финансијског обезбеђења падају
на терет понуђача/добављача.
Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача
(одређеног Споразумом о заједничком извршењу набавке) или понуђача, али не и
на подизвођача.
У случају да у току важења гарантног рока не отклони грешке о свом трошку, а
Наручилац рекламира недостатак или понуђач прекорачи рок отклањања
грешака у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, чиме се не
дира право наручиоца да потражује накнаду штете.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико постоји оправдана сумња да реализација нече бити у уговореном року
неће у уговореном року, Наручилац има право да наложи Добављачу да предузме
све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање израде пројектно техничке
документације са уговореним роком.
Уколико Добављач не поступи из налога из става 1. овог члана и не реализује
предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну
казну у висини 2‰ (два промила) од укупно нето уговорене вредности за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% (десет
процената) од нето вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац може извршити и без претходног пристанка
Добављача, умањењем рачуна.
Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог
испуњавања уговорних обавеза Добављача већа од уговорне казне, Наручилац ће
захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази износ уговорне
казне и има право да, након обавештавања Добављача, у писаној форми, о стварно
насталој штети, уради следеће:
- наплати меницу за добро извршење посла;
- раскине уговор;
- закључи нови уговор са трећим лицем о реализацији посла на трошак
Добављача.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 7.
Добављач се обавезује да изради и преда Наручиоцу пројектну
документацију на начин и по поступку прописан Конкурсном документацијом.
Члан 8.
Саставни део уговора су:
-понуда бр.____________од дана_____________
-техничка спецификација са структуром цене

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
За све што овим уговором није посебно регулисано примењују се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи као и других
позитивних прописа.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико
до споразума не дође уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по2
(два ) примерка задржава свака уговорна страна.

НАРУЧИЛАЦ:
ДОБАВЉАЧ:
________________________________
Председник ГО Барајево
Слободан Адамовић

_______________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац бр.10

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за ЈН- Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

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:
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X ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Образац бр.11
ИЗЈАВА
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за ЈН–
Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020
укључујући све чланове заједничке понуде (без подизвођача) имамо најмање:
1 (једног) дипломираног архитекту са важећом лиценцом ИКС: 300
__________________________________________________________________________________________________
(уписати име и презиме)
Као и да ћемо испуњеност кадровског капацитета обезбедити за извршење свих
позиција наведених у делу VII- обрасци 8. Техничка спецификација са обрасцем
структуре цене за све време реализације набавке. Наведени носиоци посла се не
смеју током реализације мењати без претходне сагласности Наручиоца.
(Потпис овлашћеног лица)
.......................................................
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац бр.12

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке – Израда елабората за постављање дечјих
игралишта, број VIII-02 404-98/2020, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

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.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈE
Образац бр.13

ПОТВРДA О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Од стране опуномоћеног лица понуђача __________________________________________________
из _______________________________ извршен је обилазак терена на назаченим локацијама
ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке - Израда елабората за
постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020, Понуђач је упознат са
свим информацијама које су неопходне за припремање понуде и свим условима на
парцели и да сада не постоји основ за било какве накнадне промене у цени.
Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Представници Наручиоца
_____________________________________
_____________________________________
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду, уколико је извршен обилазак
локације.
Обилазак локације најавити Наручиоцу 2 (два) дана раније na e-mail адресу:
javne.nabavke@barajevo.org.rs
У случају заједничке понуда образац потписује и оверава водећи члан - носилац
посла.
Датум:
________________________
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XIII ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Oбразац бр.14
Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача) са седиштем
у__________________________________
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕ, да ће у случају да буде изабран у својству Добављача
по набавци- Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 40498/2020
Наручиоцу у тренутку закључења уговора доставити:
Меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од нето уговорне вредности радова, са роком важности који је 60 (шездесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство
обезбеђења у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Уз меницу, изабрани понуђач је дужан да достави:
- Менично овлашћење
- Писмо у корист Управе ГО Барајево, Светосавска бр.2 да се меница у износу од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно набавке, без сагласности понуђача
може поднети на наплату;
- Копије картона депонованих потписа на којем се јасно виде депоновани потписи,
печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу (ДЕПО картон);
-Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица
овлащћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;
-Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке).
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Понуђач не
извршава своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен Уговором.
Меница з за добро извршење посла року биће на писани захтев враћена Понуђачу
у року од 30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза.
Датум
___________________________
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XIV ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Образац бр.15
ИЗЈАВА
О ДОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за ЈН–
Израда елабората за постављање дечјих игралишта, број VIII-02 404-98/2020
располажемо довољним пословним капацитетом што подразумева:




Да је у последње две године од дана објављивања позива израдио најмање
15 Елабората за дечја игралишта у складу са Правилником о безбедности
дечијих игралишта 63/18 и 41/19, а да је најмање 5 дечјих игралишта
изведено по наведеним елаборатима са позитивним извештајем о Првом
прегледу и Сертификатом о безбедности издатим од стране Именованог
тела.
Потврда/е о референцама издата од стране наручиоца за израду елабората
за 15 дечјих игралишта од којих је намање пет игралишта изведено по
наведеним елаборатима са позитивним извештајем о Првом прегледу и
Сертификатом о безбедности издатим од стране Именованог тела (потврде
о референцана су саставни део конкурсне документације образац 15.1)
Наручилац задржава право да уз достављену потврду као доказ од
најповољнијег понуђача затражи уговоре, фактуре, сертификате и
испитне извештаје.

Датум:
________________________
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Образац 15.1.
ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА/НАРУЧИОЦА ЗА
РЕФЕРЕНЦУ

(уписати назив, адресу, седиште и ПИБ инвеститора/наручиоца који потписује
потврду)
је био инвеститор/наручилац израде пројекта/елабората за

(уписати назив предмет уговора)
Изјављујемо да је предметну набавку (Израда пројекта) извео

(уписати назив, адресу, седиште и ПИБ понуђача/члана групе понуђача који је
извео предметну јавну набавку)
Потврда се издаје на захтев понуђача________________________________________________ради
учешћа у отвореном поступку јавне набавке-Израда елабората за постављање
дечјих игралишста, бр.VIII-02-404-98/2020.
Датум:
________________________

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Напомена: Потврду копирати у потрбном броју.
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