ВЈН 14/13 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110
БЕОГРАД
ВЈН бр. 14 /13
Децембар 2013. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), (у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013), Одлуци бр. 189225 од
30.12.2013. године, о покретању поступка јавне набавке ВЈН 14/13 и Решења о
образовању Комисије бр. 189226 од 30.12.2013. године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке ВЈН бр. 14/13
за пројектовање и изградњу објекта супермаркет
на локацији „Степа Степановић“ у Београду,
са припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама,
партерним уређењем парцеле и
пратећим инфраструктурним инсталацијама

пројектовање и изградња објекта супермаркет на локацији „Степа
Степановић“ у Београду, са припадајућом опремом и унутрашњим
инсталацијама,партерним уређењем парцеле и пратећим инфраструктурним
инсталацијама са клаузулом „кључ у руке“
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САДРЖАЈ
1 ДЕО
1) Општи подаци о јавној набавци:
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Грађевинска дирекција
Србије, Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд www.gds.rs
(2) Врста поступка: отворени поступак
(3) Предмет јавне набавке: пројектовање и изградња објекта супермаркет
на локацији „Степа Степановић“ у Београду, са припадајућом опремом и
унутрашњим инсталацијама,партерним уређењем парцеле и пратећим
инфраструктурним инсталацијама са клаузулом „кључ у руке“
(4) Опис предмета набавке: пројектовање и изградња објекта супермаркет
на локацији „Степа Степановић“ у Београду, са припадајућом опремом и
унутрашњим инсталацијама,партерним уређењем парцеле и пратећим
инфраструктурним инсталацијама са клаузулом „кључ у руке“
(5) Назив и ознака из општег речника набавке:
Шифра 45000000: Грађевински радови
Шифра: 71320000 Услуге техничког пројектовања
2) услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама
3) упутство понуђачима како да сачине понуду
4) образац понуде
5) образац структуре цене са упутством како да се попуни
6) модел уговора
7) образац трошкова припреме понуде
8) текст изјаве о независној понуди
9) контакт Наручиоца
ДЕО 2
УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ
ДЕО 3
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ДЕО 1
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110,
Београд, www.gds.rs
(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пројектовање и изградња објекта супермаркет на локацији „Степа
Степановић“ у Београду, са припадајућом опремом и унутрашњим
инсталацијама,партерним уређењем парцеле и пратећим инфраструктурним
инсталацијама са клаузулом „кључ у руке“
(4) ОЗНАКА У ОПШТЕМ РЕЧНИКУ НАБАВКИ
Шифра 45000000: Грађевински радови
Шифра: 71320000 Услуге техничког пројектовања
2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА 75. И
ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
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4. 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);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), односно лиценцу П 093 А2, коју издаје
надлежно министарство;
6. 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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место и датум
________________

М. П.

Понуђач
__________________
(потпис овлашћеног лица)

2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ
ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У
СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским, техничким и
кадровским капацитетом.
ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2)2.1 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева:
Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године
2011.):

(2012. и

 добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.)
2)2.2 Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.) :
 Без дана блокаде у последње две године (2012. и 2011.)
2)2.3 Редовна исплата зарада запосленима
Потребно је да понуђач редовно исплаћује зараде запосленима.
2.2.4 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу
Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, Београд
нема неизмирених обавеза
Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сваки
од чланова групе понуђача све услове у погледу финансијског и пословног .
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Потребно је да услов из тачке 2)2.3 да испуњава и подизвођач уколико
учествује у радовима.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
2)2.5
са:
-

Потребно је да понуђач располаже (власништво или лизинг или закуп)
Бетонска база
Кран
Миксер
Скела
Камион
Багер

1
1
2
1500м2
3
1

2)2.6 Потребно је да понуђач, односно сви чланови групе понуђача заједно имају
изведене услуге пројектовања објеката високоградње и изведене грађевинске
радове на објектима високоградње за које дозволу издаје надлежно министарство
(П 093 А2) – 15000 м2 у последње 3 године (2012. година, 2011. година и 2010.
година).
2) 2.7 Неопходно је да понуђач располаже са Решењем о испуњености услова за
издавање сертификата о испуњености енергетских својстава објекта високоградње.
2)2.8 Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове из
тач. 2) 2.5 и 2) 2.6, и 2)7 који се односе на технички капацитет испуњавају заједно
чланови групе понуђача.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
2)2.9 Потребно је да на дан објављивања позива на порталу Управе за јавне
набавке, за ову јавну набавку понуђач има најмање Довољан кадровски капацитетда има најмање 100 запослених, као и да има запослене инжењере, обавезно са
лиценцама ИКС и то најмање:
три инжењера са лиценцом 310 или 311
три инжењера са лиценцом 300 или 301
једног инжењера са лиценцом 313 или 314
једног инжењера са лиценцом 350
једног инжењера са лиценцом 353
једног инжењера са лиценцом 330
једног инжењера са лиценцом 333
три инжењера са лиценцом 410 или 411
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три инжењера са лиценцом 400 или 401
једног инжењера са лиценцом 413 или 414
једног инжењера са лиценцом 450
једног инжењера са лиценцом 381
Поред наведеног обавезно је да понуђач има и запосленог са личном лиценцом
пројекти заштите од пожара коју издаје министарство надлежно за унутрашње
послове.
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

Важна напомена:Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове услове
из тачке 2) 2.9 који се односе на кадровски капацитет испуњавају заједно чланови
групе понуђача.
2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
(понуђачи могу оптирати између наведених доказа - алтернативно);
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници и 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;
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3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности (понуђачи могу оптирати између наведених доказа алтернативно), која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),
односно лиценцу П 093 А2, коју издаје надлежно министарство;
6. Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписана и печатом оверена
Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Датум

Понуђач

________________

М.П.

__________________

2)3.1 ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
ИЗЈАВА
Понуђач _______________________________________ (навести назив
понуђача) у отвореном поступку јавне набавке бр. ВЈН 14/13, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум
________________
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2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ У
СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
2) 4.1 Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године (2012. и
2011.):


добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.)

Потребни докази: Доказује се Биланском стања и успеха и позитивним мишљењем
ревизора, све за последње две године (2012. и 2011.).
2) 4.2


Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.)
Без дана блокаде

Потребан доказ: Потврда о бонитету издата од Центра за бонитет Народне
банке Србије
2) 4.3 Редовна исплата зарада запосленима
Потребан доказ: Обрасци ОПЈ и ОД за новембар месец 2013. године и следећа
Изјава понуђача
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су
запосленима исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима за
месец новембар 2013. године.
Место и датум:

М.П.

Понуђач

Напомена доказ из тачке 2) 4.3 се подноси и за подизвођача.
2) 4.4 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу
Доказује се потврдом коју издаје Наручилац – Грађевинска дирекција Србије д.о.о,
Београд на захтев понуђача.
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ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
2)4.5 Потребно је да понуђач располаже (власништво, лизинг или закуп) са:
-

Бетонска база
Кран
Миксер
Скела
Камион
Багер

1
1
2
1500м2
3
1

Потребна документација: aналитичка картица основних средстава и завршни
рачун за 2012. годину и Уговори о стицању права својине на средствима или
лизингу или саобраћајне дозволе за средства за која се иста издаје. Уколико су
основна средства прибављена у 2013. години доставља се aналитичка картица
основних средстава за механизацију и Уговори о стицању права својине или
лизингу на средствима. Уколико се ради о закупу неопходно је доставити Уговор о
закупу.
2) 4.6 Потребно је да понуђач, односно сви чланови групе понуђача заједно имају
изведене услуге пројектовања објеката високоградње и изведене грађевинске
радове на објектима високоградње за које дозволу издаје надлежно министарство
(П 093 А2) – 15000 м2 у последње 3 године (2012. година, 2011. година и 2010.
година).
- Доказује се изјавом на обрасцу 2) 4.7.

2) 4.7 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ
МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УСЛУГА
ПОНУЂАЧ_______________________________________________ ,
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да је у претходне три године, извео услуге пројектовања објеката високоградње и
грађевинске радове на објектима високоградње за које дозволу издаје надлежно
министарство (П 093 А2) – 15000 м2 у последње 3 године (2012. година, 2011.
година и 2010. година).
Локација и објекат

укупна вредност
радова пројектовања

Број уговора и
Инвеститор

Доказ у прилогу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
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изведених радовапројектовања
према обрасцу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радова
према обрасцу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радовапројектовања
према обрасцу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радовапројектовања
према обрасцу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радова
према обрацу или
други докази
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радовапројектовања
према обрасцу
Потврда
Инвеститора Наручиоца
изведених радовапројектовања
према обрасцу
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - ПРОЈЕКТОВАЊА
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________
СЕДИШТЕ_____________________________________________________________
АДРЕСА:_______________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________
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ПИБ:__________________________________________________________________

Инвеститор (Наручилац)
_______________________________________ издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач, извео услуге пројектовања објеката
високоградње) и грађевинске радове на објектима високоградње за које
дозволу издаје надлежно министарство (П 093 А2)

________________________________________________________________
(уписати назив и седиште понуђача)
у претходне три године, код издавалаца потврда изводио радове и извршио услуге
израде пројеката ...........................................................................................................
и то:
1. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,
2. објекат ____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,
3. објекат ____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,
4. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,
5. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,
6. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду
од____________ до ______________,

Потврда
се
издаје
на
захтев
понуђача
_______________________________________,
ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци радова и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
У .............................
М.П.
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Дана .............................

...............................................

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача.
Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег
достављања инвеститорима(наручиоцима).

ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
2) 4.8 Потребно је да на дан објављивања позива на порталу Управе за јавне
набавке, за ову јавну набавку понуђач има довољан кадровски капацитет-да има
најмање 100 запослених, као и да има запослене обавезно са лиценцама ИКС и то:
три инжењера са лиценцом 310 или 311
три инжењера са лиценцом 300 или301
једног инжењера са лиценцом 313 или 314
једног инжењера са лиценцом 350
једног инжењера са лиценцом 353
једног инжењера са лиценцом 330
једног инжењера са лиценцом 333
три инжењера са лиценцом 410 или 411
три инжењера са лиценцом 400 или 401
три инжењера са лиценцом 413 или 414
једног инжењера са лиценцом 450
једног инжењера са лиценцом 381
Поред наведеног обавезно је да понуђач има и запосленог са личном лиценцом
пројекти заштите од пожара коју издаје министарство надлежно за унутрашње
послове. Доказује се прилагањем те лиценце.
Доказивање: Укупан број запослених доказује се достављањем ППОД обрасца за
новембар месец 2013. године. Запосленост инжењера-лица са траженим
лиценцама доказује се достављањем њихових личних имена и презимена - образац
и изјава - Део 2) 4.9 ове конкурсне документације, фотокопија радних књижица за
та лица, важећих М образаца (пријава надлежним фодовима пензијског,
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инвалидског и здравственог осигурања), фотокопија лиценци и потврда о важењу
тих лиценци.
2) 4.9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТ, ЛИЦИМА ОДОГOВОРНОМ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ И ОБРАЗАЦ
Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем
да понуђач (група понуђача),______________________________________________
поседује довољан кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове
јавне набавке, те да има најмање 100 запослених код Понуђача (или укупно у
чланицама групе Понуђача код заједничке понуде), од којих запослена лица
техничке струке – дипломирани инжењери са важећим лиценцама ИКС и то:

Ред
бр.

Име и презиме

1.

2.

Запослен код
понуђача
(или навести
назив чланице
заједничке
понуде)

Школска
спрема

Приложени доказ
(заокружити)
Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице
Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

3.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

4.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице
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5.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

6.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

7.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

8.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

9.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

10.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

11.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
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фотокопија радне
књижице
12.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

13

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

14.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

15.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

16.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

17.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

18.

Лиценца
потврда о важењу
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лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице
19.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

20.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

21.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце ИКС
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

22.

Лиценца
потврда о важењу
лиценце
фотокопија
обрасца М
фотокопија радне
књижице

Наведена лица су одговорна за извршење обавеза по уговору о јавној набавци
Место и датум
__________
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2) 4.10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. ОДНОСНО ОВЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
(група понуђача)____________________________________________ испуњава све
обавезне услове предвиђене у члaну 75. Законa, као и све додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у отвореном поступку ВЈН 14/13 наручиоца
Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из Београда, предвиђене у овој конкурсној
документацији.
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног

2 )4.11 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ И
ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
(група понуђача), ______________________________________________ поседује
неопходан финансијски и пословни капацитет за пројектовање и извођење
грађевинских радова, а у свему према условима који су утврђени у Конкурсној
документацији за јавну набавку у отвореном поступку, под ознаком ВЈН 14/13
Наручиоца Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд.
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

2) 4.12 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ
ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
(група понуђача), ________________________________________________ поседује
неопходан технички капацитет за извођење радова и пројектовање а у свему
према условима који су утврђени у Конкурсној документацији за јавну набавку у
отвореном поступку, под ознаком ВЈН 14/13 Наручиоца Грађевинска дирекција
Србије д.о.о, Београд.
Место и датум
__________
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2) 4.13 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред
бр.
1

Услови

Испуњено
заокружује
понуђач
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан да
не
у одговарајући регистар;
Дат доказ као у Конкурсној документацији

2

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко да
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

Дат доказ као у Конкурсној документацији
Да му није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;

4

Дат доказ као у Конкурсној документацији
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне да
дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији;

5

Дати докази као у Конкурсној документацији
 Да
расположе
неопходним
финансијским да
капацитетом

да

не

не

не

не

Дати докази као у Конкурсној документацији
да

не

Да
понуђач
располаже
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Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Понуђач попуњава дату табелу заокруживањем једног понуђеног
одговора за оцену испуњености услова. Испуњеност наведених законских услова,
као и осталих захтева Наручиоца, доказује се на начин предвиђен Конкурсном
документацијом. Обавезни услови из члана 75. Закона односе се и на евентуалне
подизвођаче, а услов редовне исплате зараде запосленима и на подизвођача.
3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У
ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом
примењују се одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који
уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких
стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке.
3) 1. Језик понуде
Понуде се подносе на српском језику.
3) 2. Попуњавање и овера понуде
 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при
попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати
исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. Уколико је
текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда ће
се одбити као неуредна.
 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим
печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне
документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком
предвиђеном месту у Конкурсној документацији.
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти,
тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква
каква је предата.
 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда
за јавну набавку у отвореном поступку ВЈН бр. 14/13– НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
 Конкурсна документација је доступна на интернет страни наручиоца
3) 3. Партије
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Јавна набавка није обликована у партије.
3) 4. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
3) 5. Измена, допуна или опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у
питању измена, допуна или опозив понуде.
3) 6. Забрана учествовања у више понуда
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда;
3) 7. Подизвођачи
1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу
који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да има важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом., за део
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
4. Понуђач је обавезан да за подизвођача да испуни додатни услов из ове
конкурсне документације који се односи на редовну исплату запосленима.
3) 8. Подношење заједничкe понуде
1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, уколико
понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем
одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне документације.
2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
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2.1 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.2 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2.3 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су
предвиђено у овој конкурсној документацији;
2.4 понуђачу који ће издати рачун;
2.5 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
2.6 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. Закона, а додатне услове онако како је дато у овој конкурсној документацији.
3) 9. Посебни услови јавне набавке





Рок завршетка извођења радова је најкасније до 31.10.2014.године
Рок завршетка пројектовања- израде техничке документације, најкасније 90
календарских дана од дана увођења у посао
Аванс 20% од понуђене цене за пројектовање са ПДВ
Аванс 20% од понуђене цене за извођење радова без ПДВ

3) 10 Финансијско обезбеђење – банкарске гаранције и депозит
Сваки понуђач је обавезан да достави банкарску гаранцију за озбиљност
понуде.
Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске
гаранције предиђене у конкурсној документацији морају имати следеће
карактеристике:

 Поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први
позив. Поднета Банкарска гаранција 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.
 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери
бонитет те банке код Народне банке Србије.
 Понуђач може поднети гаранцију стране банке, само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
Средства обезбеђења Банкарске гаранције и депозит које су обавезни део
ове конкурсне документацију су:
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде
 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5%
понуђене цене .
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање колико и
важење понуде.
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2. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса








Извођач ће одмах након потписивања Уговора, најкасније пет дана након
потписивања уговора, а пре уплате аванса за пројектовање-израду Техничке
документације, доставити Наручиоцу Банкарску гаранцију за повраћај
примљеног аванса, на износ дела аванса за плаћање.
Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса за пројектовање ће
важити до момента уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене
ситуације и након њеног правдања у целости биће враћена Извођачу.
Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће
без права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске
гаранције за повраћај примљеног аванса.
Извођач ће пре почетка извођења радова сагласно овој конкурсној
документацији, а пре уплате аванса за извођење радова доставити
Наручиоцу Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, на износ
дела аванса за плаћање.
Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса за извођење радова ће
важити до момента уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене
ситуације и након њеног правдања у целости биће враћена Извођачу.
Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће
без права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске
гаранције за повраћај примљеног аванса.

3. Депозит за добро и квалитетно извођење радова


Извођач прихвата, а уместо Банкарских гаранције за добро извршење
посла, сагласно овој конкурсној документацији, да Наручилац задржава
депозит од десет процената (10%) од вредности сваке привремене
ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од укупно
уговореног износа који треба да се плати Извођачу након издавања Потврде
о Завршетку израде техничке документације, односно Потврде о завршетку
извођења радова.



Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно изршење
посла - извођење радова не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће
бити исплаћена Извођачу у номиналном износу.


4. Банкарска гаранција за гарантни период


Извођач је обавезан да наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни
период на износ од пет процента (5%) од укупне вредности изведених
радова. Гаранција ће важити до истека гарантног периода од три године
рачунато од датума њеног издавања, а за опрему период назначен у
гарантном листу произвођача. Банкарску гаранцију за гарантни период
Извођач издаје Наручиоцу у року од пет дана од дана издавања Потврде
Наручиоца о завршетку уговореног посла.

3) 11. Валута и обрачун разлике у цени

страна 22 од 47

ВЈН 14/13 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди
изрази у Еврима (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре (РСД), користи
средњи курс Народне Банке Србије на дан кад је започето отварање понуда,
сагласно Закону
Обрачун разлике у цени врши се на начин који је дефинисан у Делу 2 Конкурсне
документације за ВЈН 14/13.
3) 12. Начин означавања поверљивих података у понуди
1.
Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само
за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица
укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било
приликом отварања пријава било у наставку поступка или касније.
2.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које
не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно доступни,
као и пословне податке који су интерним актима учесника означени као поверљиви,
а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је дужан да сва
поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем углу
документа црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора
стајати потпис лица које потписује понуду, односно обрасце из ове конкурсне
документације.
3.
Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом
реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим словима
''ПОВЕРЉИВО''
4.
Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у
оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара
за поверљивост података који нису означени на захтеван начин.
5.
Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој јавној
набавци.
3) 13. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац
1. Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у
искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење пoнуда непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија
Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне
набавке у отвореном поступку ВЈН 14/13“.
2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да
заинтересованом лицу у року од три дана пошаље одговор у писаном облику и да
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
3) 14. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у
документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке.
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 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
3) 15. Исправка рачунских грешака
1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
2. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) 16. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда
1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да
заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона. Неће се
сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
3) 17. Начин комуникације у јавној набавци
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe
набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона. Понуђач може од Наручиоца
тражити у писаном облику тражити додатне информације или појашњења.
3) 18. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године 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.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
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Докази за постојање негативних референци су они који су прописани у члану 82. ст
ав 3. Закона.
3) 19 Захтев у погледу додатног обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
Извoђач ће као гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених радова
обезбедити Банкарску гаранцију у вредности од 10 процената (10%) од уговореног
износа без ПДВ, уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу. Гаранција траје 90 дана од истека уговореног
рока.
3) 20 Критеријум и допунски критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најнижа понуђена цена.
Допунски критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом je краћи
понуђени рок завршетка извођења радова.
3) 21 Посебна обавеза понуђача
Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним
потписом потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и кривичном
одоговорношћу да је при састављању своје понуде по овој конкурсној
документацији, да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико јесте ималац права
на нечему што је неопходно за испуњење обавеза по овом уговору, а у складу са
прописима којима се уређује интелектуална својина).
3) 22 Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине сноси понуђач.
3) 23 Захтев за заштиту права
1. Захтев за заштиту права из члана 149. Закона може да поднесе понуђач,
односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача,
може да поднесе пословно удружење.
2. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.
3. На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о
начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона.
4. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
5. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије
одређено.
6. 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 најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда сагласно члану 149. став 3.Закона
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7. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема
одлуке.
8. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона је дужан да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.)
прописаном износу од 80.000.00 динара плус 0,1% процење вредности јавне
набавке, односно понуђене цене понуђача коме је додељен уговор.
9. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона о јавним
набавкама,прихватиће се:
10. Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана
156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум
када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
3) 24 Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити
закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у сладу са Законом. Наручилац може на захтев заинтересованих
лица организовати обилазак локације извођења радова, о трошку заинтересованих
лица.
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)
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4) ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ ЗА ВЈН 14/13
4) 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је
да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није
заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се
може копирати.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________
Место и датум
__________
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
___________________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________
ТЕЛЕФАКС:____________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________
Место и датум
__________
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4) 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
а. Самостално
б. Заједничка
ц. Понуда са подизвођачем
(заокружити једну од понуђених опција)
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује
понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може
копирати.
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
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Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде,
понуда ће бити одбијена због битног недостатка.
 Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
 Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана
отварања понуде.

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________
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4) 5. ЦЕНА, АВАНС И РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГА И РАДОВА
Укупна цена _______________________________ динара без ПДВ
словима:________________________________________________________
За израду техничке документације –
Аванс од понуђене цене у износу од _____________________ динара, са ПДВ
( 20% од понуђене цене за израду Техничке документације)
За извођење радова
Аванс од понуђене цене у износу од _____________________ динара,
( 20% од понуђене цене за извођење радова)
Цену чине:
Цена услуге пројектовања - израде техничке документације износи
_______________________________ динара без ПДВ
и
Цена извођења радова износи
_______________________________________ динара

Укупна цена пројектовања израде техничке документације и грађења износи
__________________________________________ динара без ПДВ
словима:________________________________________________________
Укупно уговорена цена из претходног става овог члана обухвата и вредност свих
непредвиђених радова и вишкова радова и услуга, а искључује утицај мањкова
радова и услуга на уговорену цену, имајући у виду да се уговара по систему –
„Кључ у руке“, сагласно члану 640. Закона о облигационим односима.
Ова цена обухвата вредност пројектовања – израде целокупне техничке
документације и извођења свих радова (радне снаге, енергије, употребљене
механизације и свих осталих елемената који чине вредност радова). Понуђач
прихвата начин плаћања у свему како је то дато у овој конкурсној документацији.
Рок завршетка извођења радова је
31.10.2014. године).
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Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу
износи ______ %, односно динара без ПДВ.
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте (уписати):

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности
јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки
поједини подизвођач.
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово
попуњавање
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом
сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине у складу са прописима
којима се уређује интелектуална својина.

Место и датум
__________
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Укупна цена са ПДВ: ________________ динара
словима:________________________________________________________
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________
(потпис

_____________
овлашћеног лица)

5) 1 ЦЕНА КОШТАЊА УПОТРЕБЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
-

Бетонска база
Кран
Миксер
Скела
Камион
Багер

1
1
2
1500м
3
1

_____________ динара по часу
_____________ динара по часу
_____________ динара по часу
_____________ динара по часу
_____________ динара по часу
_____________ динара по часу

УКУПНО ____________________________ ДИНАРА

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица )

5)2 ЦЕНА КОШТАЊА РАДНЕ СНАГЕ
- радник II групе............................................................дин/час
- радник III групе...........................................................дин/час
- радник IV групе...........................................................дин/час
- радник V групе.............................................................дин/час
- радник VI групе............................................................дин/час
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- радник VII групе...........................................................дин/час
- радник VIII групе....................................................... дин/час
- радник IX групе............................................................дин/час
-одговорни пројектант ВСС......................................... .дин/час
-одговорни извођач ВСС......................................... .дин/час
Фактор режијских трошкова је __________________________
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

6) МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњава понуђач)
Уговорне стране:
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О.
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110
(у даљем тексту: Наручилац)
коју заступа директор Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.
страна 34 од 47

ВЈН 14/13 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

са једне стране
и
са друге стране __________________________________________________(назив
и седиште/а понуђача, односно групе понуђача (у даљем тексту: Извођач)
а кога заступа директор (овлашћено лице) ________________________________
Предмет Уговора: Пројектовање и изградња објекта Супермаркета са
припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама, партерним уређењем
парцеле и пратећим инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа
Степановић“ у Београду по систему „Кључ у руке“

6) МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњава понуђач)
Уговорне стране:
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110
(у даљем тексту: Наручилац)
коју заступа директор Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.
са једне стране
и
са друге стране ____________________________ (назив и седиште/а понуђача,
односно групе понуђача (у даљем тексту: Извршилац) а кога заступа директор
(овлашћено лице) _______________________________
Предмет Уговора: Пројектовање и изградња објекта Супермаркета са
припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама, партерним уређењем
парцеле и пратећим инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа
Степановић“ у Београду по систему „Кључ у руке
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 14/13, чији је
предмет Пројектовање и изградња објекта Супермаркета са припадајућом опремом
и унутрашњим инсталацијама,
партерним уређењем парцеле и пратећим
инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа Степановић“ у Београду по
систему „Пројектуј и изгради - Кључ у руке
1.
2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 14/13, доставио понуду која је
код Извршиоца заведена под бр._______ од ________године;
3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН
14/13 прихватио понуду Извршиоца.
ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА
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Члан 2.
Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:
1.
2.
3.
4.
5.

Уговор
Део 1 Конкурсне документације
Део 2 Конкурсне документације
Део 3 Конкурсне документације
Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 3.
Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши обавезе из Уговора по
систему – „Кључ у руке“, и то:
1. Услуге пројектовања - израде техничке документације, објекта Супермаркета
са припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама,
партерним
уређењем парцеле и пратећим инфраструктурним инсталацијама у насељу
„Степа Степановић“ у Београду, у свему по правилима струке и сагласно
прописима који уређују ову материју.
2. Изградња објекта Супермаркета са припадајућом опремом и унутрашњим
инсталацијама,
партерним
уређењем
парцеле
и
пратећим
инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа Степановић“ у Београду
у свему по правилима струке и сагласно прописима који уређују ову
материју.
3. Претходне и припремне услуге и радове по овлашћењу Наручиоца, сагласно
делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку 14/13, који су ближе
одређени у Делу 3. ове Конкурсне документације, а који су неопходни за
остварење циља овог уговора.
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Извршилац се обавезује да изврши претходне и припремне услуге и радове по
овлашћењу Наручиоца, да пројектује и изради техничку документацију и да на
основу те техничке документације, коју је израдио, својом радном снагом,
механизацијом, опремом, погонском и другом енергијом изгради објекат
Супермаркет са припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама, партерним
уређењем парцеле и пратећим инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа
Степановић“ у Београду, у свему по обиму и опису из претходно урађене техничке
документације, сагласно Конкурсној документацији за Јавну набавку ВЈН 14/13 и у
свему у складу са правилика струје и прописима.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију и
по таквој документацији изведе све радове потребне за изградњу и употребу
Супермаркета са припадајућом опремом и унутрашњим инсталацијама, партерним
уређењем парцеле и пратећим инфраструктурним инсталацијама у насељу „Степа
Степановић“ у Београду, у свему сагласно Конкурсној документацији за ВЈН 14/13 и
у свему према усвојеној Понуди Извршиоца заведеној код Наручиоца под бр.
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______/_____ од __________. године, а по систему „Кључ у руке“ сагласно члану
640. Закона о облигационим односима.
Члан 6.
Потписом Уговора Изрвшилац потврђује да је упознат са комплетном техничком
документацијом, пројектним задацима и техничким спецификацијама-описима
потребним за пројектовање и извођење радова који су предмет овог уговора.
Извршилац jе обавезан да у року од седам (10) дана од дана увођења у посао
поднесе на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана пројектовања и
извођења радова у писаној и електронској форми урађен толико детаљно да
Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана.
Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изведе квалитетно и у
уговореном року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације за јавну
набавку 14/13.
Извршилац је одговоран за квалитет пројекта и изведених радова.
Недостатке који се појаве у току изврђења уговорних обавеза, Извршилац
отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.

ће

Извршилац преузима пуну одговорност за извршење уговорних обавеза од почетка
њиховог извођења до примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве
штете околним објектима и стварима, Извођач ће о свом трошку отклонити штету
на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са
одредбама овог уговора.
Извршилац је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора,
а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и
слично. Уколико се Извршилац не одазове захтеву, налози и измене надзорног
органа сматраће се исправним.
Извршилац је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току
извршења уговорних обавеза , у складу са важећим прописима и стандардима.
Извршилац се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу
за изведене радове.
Извршилац
је у обавези да учествује у поступку
примопредаји пројеката и радова.

коначном обрачуну и

Извршилац је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере
безебедности и здравља на раду.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА И РАДОВА
Члан 7.
Уговорена цена за извршење обавеза из Уговора по систему – „ Кључ у руке“ и то
за:
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1.

Услуге пројектовања - израде техничке документације из члана 3. тачка 1.
износи
___________________
динара
без
ПДВ,
односно
__________________ динара са ПДВ-ом

и
2. за извођење радова из члана 3. тачка 2. износи ___________________
динара
Укупно уговорена цена (1+2) износи ______________________ динара без ПДВ .
Укупно уговорена цена из претходног става овог члана обухвата и вредност свих
непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на
уговорену цену, имајући у виду да се уговара по систему – „Кључ у руке“, сагласно
члану 640. Закона о облигационим односима.
Извршилац ће извршити и претходне и припремне услуге и радове по овлашћењу
Наручиоца, сагласно делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку 14/13, који су
ближе одређени у Делу 3. ове Конкурсне документације, а који су неопходни за
остварење циља овог уговора.
РЕВИЗИЈА ЦЕНА
Члан 8.
За обрачун разлике у цени, уговора се методологија сагласно Делу 2. Услови за
уговарање - Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 14/13 под називом
"Методологија за обрачун разлике у цени".
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Уговорену цену Наручилац ће платити Извршиоцу на следећи начин:
- авансно 20% од вредности пројектовања – израде техничке документације
са ПДВ, што износи ________________ динара
- остатак у износу од 80% уговорене цене за пројектовање – израду техничке
документације у износу од _____________ динара без ПДВ, односно
_________динара са ПДВ по привременим месечним ситуацијама и
окончаној ситуацији.
-

авансно 20% од вредности извођења радова што износи ________________
динара
остатак у износу од 80% уговорене цене за извођење радова у износу од
_____________ динара

АВАНС
Члан 10.
Авансна средства из претходног става се исплаћују Извршиоцу, пошто Извршилац
испостави Наручиоцу Авансне ситуације и Банкарске гаранције за повраћај
примљеног аванса у складу са одредбама овог уговора и сагласно Конкурсној
документацији за ову јавну набавку.

РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
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Члан 11.
Извршилац се обавезује
31.10.2014.године.

да

извођење

радова

заврши

најкасније

до

Извршилац се обавезује да пројектује – заврши израду техничке документације
најкасније у року до 90 календарских дана од дана увођења у посао сагласно Делу
2 ове конкурсне документације
Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у
посао, како је то дефинисано у Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку
ВЈН 14/13 – Услови за уговарање.
Извршилац ће предметне радове и пројектовање - израду техничке документације
изводити сагласно Динамичком плану сачињеном од стране Извршиоца, у свему у
складу са одредбама из Општих услова – Део 2. Конкурсне документације за јавну
набавку ВЈН 14/13 – Услови за уговарање, а усвојеном од стране Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Извршилац се обавезује да услед прекорачења рокова из члана 11. Овог Уговора
или неиспуњења уговорних обавеза плати Наручиоцу 5 промила (5 ‰) од укупне
вредности извршене услуге пројектовања односно промила (5 ‰) од укупне
вредности радова по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да
износ тако уговорне казне не може прећи износ од 10 процената (10%) укупне
вредности по коначном обрачуну за сваку од уговорних казни.
Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, Извођач
се обавезује да због прекорачења уговорених рокова из члана 11. овог уговора или
неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5 ‰) од уговорене
вредности услуга пројектовања – израде техничке документације, односно
извођења радова из члана 7. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупан
износ уговорне казне не пређе десет процента (10 процената) наведене уговорене
вредности радова.
Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок утврђен Динамичким
планом пројектовања или извођења уговорених радова, Наручилац задржава
депозит од 10 % од износа привремене ситуације коју испостави Извођач. Уколико
Извршилац у даљем току пројкетовања или извођења радова, односно до
завршетка свих уговорених обавеза надокнади пропуштени међурок, Наручилац му
приликом исплате окончане ситуације враћа задржани депозит у номиналном
износу. Уколико Извршилац у даљем току извођења радова не надокнади
пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком свих пројеката или
извођења уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на
име уговорне казне за доцњу Извршиоца у извршењу уговорених обавеза. Уколико
је износ укупне уговорне казне већи од средстава задржаног депозита, средства
задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 13.
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Извршилац је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од
уобичајених ризика, а који су ризици ближе дефинисани Конкурсном
документацијом за јавну набавку ВЈН 14/13, радове, материјал, опрему и раднике
запослене на предмету овог уговора.
Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем
осигураних лица или оштећењем осигураних ствари на градилишту.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:
 Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса на износ вредности
аванса са ПДВ пројектовање– израду техничке докуметације и радове,
односно на износ од _________________ динара са ПДВ, најкасније пет
дана по потписивању овог уговора, а пре уплате аванса.
 Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за извођење радова на
износ вредности аванса за извођење радова од динара_______________
 Банкарску гаранцију за гарантни период на износ од пет процента (5%) од
укупне вредности изведених радова без ПДВ. Гаранција ће важити до истека
гарантног периода од три године рачунато од датума њеног издавања, а за
опрему период назначен у гарантном листу произвођача. Банкарску
гаранцију за гарантни период Извршилац предаје Наручиоцу у року од пет
дана од дана издавања Потврде о завршетку радова, сагласно Конкурсној
документацији.
За добро и квалитетно извођење радова Наручилац задржава депозит од 10
процената (10 %) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит
износи 10 процената (10 %) од укупно уговореног износа који треба да се врати
Извршиоцу након издавања Потврде о завршетку радова.
Средства депозита из претходног става овог члана задржана као гаранција за
добро и квалитетно извођење радова не подлежу валоризацији и обрачуна камата,
те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном износу.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Члан 15.
Гарантни период за изведене радове траје 10 година за грађевинске радове и
конструкцију, две године за занатске радове и инсталатерске радове рачунато од
датума издавања Потврде о завршетку радова, а за опрему период назначен у
гарантном листу произвођача.
Извршилац је дужан да у Гарантном периоду, све недостатке на изведеним
радовима или оштећења на објекту настала његовом кривицом, отклони о свом
трошку, у примереном року који одреди Наручилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 16.
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Наручилац је у оквиру Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 14/13
доставио Извршиоцу неопходне елементе за извршење уговорних обавеза
Извршиоца, у свему сагласно Делу 3 Конкурсне документације за ВЈН 14/13.
Наручилац се обавезује да обезбеди техничку контролу пројеката чија је израда
предмет овог уговора.
По завршеној изради техничке документације са свим сагласностима од стране
Извршиоца, обавеза Наручиоца је да исходује грађевинску дозволу.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 17.
Извршилац се обавезује да изради Пројектну документацију из предмета овог
уговора у складу са својом Понудом заведеном код Наручиоца под бр.
___________/____ од ___________ године, одредбама Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС)
као и осталим позитивним прописима, а сагласно Конкурсној документацији за ову
јавну набавку.
Извршилац је у обавези да:














Након потписивања Уговора, Наручиоцу у року од 10 дана обостраног
потписивања овог уговора достави динамички план извршења уговорених
послова
Пројектну документацију изради на ажурној геодетској подлози коју ће
израдити као и ажурним плановима подземних инфраструктурних водова и
објеката
Да у име и за рачун Наручиоца прибави све потребне дозволе, подлоге,
услове, мишљења и сагласности за потребе израде и верификације
Главног пројекта.
Сваке две недеље Наручиоцу достави писани извештај о физичком
изавршењу послова и праћењу усвојене динамике
Добије сагласност Наручиоца на Идејно решење садржаја на парцели, као и
идејно решење објекта
Добије позитиван извештај републичке ревизионе комисије
Добије позитиван Коначни извештај о извршеној техничкој контроли
главних пројеката, односно да у
случају достављања
евентуалних
примедби на пројекат од стране техничке контроле, у року од 5 дана
поступи по истима. Наручилац обезбеђује вршиоца техничке контроле.
Добије позитиван извештај Сектора за ванредне ситуације МУП РС на
примењене мере заштите од пожара
Провери усклађеност техничког решења садржаног у пројекту са свим
условима и правилима садржаним у локацијској дозволи, законом и другим
прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета, као
и међусобну усклађеност свих делова израђене техничке документације
Провери усклађеност пројекта са резултатима извршених геотехничких
истраживања- Елаборатом геомаханике, који ће у случају потребе допунити
Провери исправност и тачност техничко - технолошких решења објекта и
решења грађења објекта;
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Провери стабилност и безбедност; рационалност пројектованих материјала;
и утицај на животну средину и суседне објекте;

Извршилац се обавезује да пројектну документацију из предмета овог уговора
достави Наручиоцу у папирној и електронској форми – на CD, по два примерка.
Обавезе Извршиоца током извршења уговорних обавеза детаљно су дефинисане
Конкурсном документацијом – Делом 2 Општи услови - Услови за уговарање и
елом 3. Конкурсне документације.
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Члан 18.
Извршилац уз своју понуду доставио Наручиоцу доставио Споразум заведен код
Извођача бр. _________ од _________ године, којим се регулише међусобни однос
његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, у свему
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 14/13 и Закону.
Чланови Групе Понуђача су:
1._________________________________________________ (назив и седиште)
2._________________________________________________ (назив и седиште)
3._________________________________________________ (назив и седиште)
4._________________________________________________ (назив и седиште)
5. _________________________________________________ (назив и седиште)
У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је:

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и
заступање групе понуђача у јавној набавци Наручиоца ВЈН 14/13
_____________________________________ (име и презиме)
да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора,
_____________________________________ (име и презиме)
да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске
гаранције у складу са овим уговором
_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача)
да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене
и окончану ситуацију
____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача)
да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем
_____________________________________ (име и презиме)
Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача
Рачун бр_______________________________ који се води код пословне банке
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_______________________________
Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за
извршење свих обавеза преузетих овим уговором.
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове/услуге:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове/ услуге:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове/услуге:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове/услуге:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове/услуге:
Члан
групе
понуђача
који
комуницира
са
_________________________________(назив и седиште).

Наручиоцем

је

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац
Група понуђача
ПОДИЗВРШИОЦИ
Члан 19.
Подизвшиоци су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)
_______________________________ (назив и седиште)

Подизвршилац 1. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
Подизвршилац 2. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
Подизвршилац 3. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
Подизвршилац 4. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
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Подизвршилац 5. ___________________________ врши следеће услуге/радове што
износи %___:
Подизввршилац 6. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
Подизвршилац 7. ___________________________ врши следеће услуге/радове,
што износи %___:
Проценат вредности услуга/радова који је поверен подизвршиоцима износи укупно
_______% укупне вредности радова.
Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне
набавке Изввршилац поверио подизвршиоцима, а могуће је копиарти га и
допунити ако има више подизввршилаца.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем
покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или
уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми или ако је Извршилац:














одустао од Уговора,
без разумног оправдања пропустио да почне услуге или радове или
задржава напредовање услуга и радова, након истека петнаест (15) дана од
дана добијања писаног упозорења Наручиоца;
није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 17. овог
уговора;
не користи уплаћени аванс у складу са чланом 9. овог уговора;
неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока
утврђена Динамичким планом, без могућности да надокнади изгубљено
време;
пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и
поново монтира опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања
писаног упозорења Наручиоца;
упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да
спроводе услуге и радове у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН
14/13, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе;
пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног
органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење
радова и рок извођења;
без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;
у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање изградње
објекта чија је изградња предмет овог уговора, Извршилац неће имати
никаква потраживања укључујући и евентуалне накнаде штете према
Наручиоцу по основу овог уговора и поступка јавне набавке који је предходио
закључењу овог уговора;
пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у
роковима како је то дефинисано овим уговором;
својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног
органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,
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другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном
документацијом за јавну набавку ВЈН 14/13.
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених
разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде
штете од Наручиоца.
Наручилац може одустати од овог уговора током његовог извршења уколико
процени да ће изостати
економски ефекат (немоћност продаје објекта по
прихватљивој тржишној цени). У том случају ће уговорне стране извршити пресек
изведених радова и услуга које ће Наручилац исплатити Извршиоцу, а извршилац
неће потраживати било какав вид накнаде штете.
Наручилац је дужан да обавести Извршиоца услуга и радова о својој намери да
раскине уговор у писаној форми, а из разлога предвиђених овим уговором,
Конкурсном документацијом за ВЈН 14/13, Законом о облигационим односима и
другим прописима којим је регулисана предметна материја.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Уговорне стране ће споразумно решавати сва евентуална спорна питања у
тумачењу и примени овог уговора, преко својих овлашћених представника, а у
супротном спорове који настану из овог уговора решаваће Привредни суд у
Београду.
За све што није предвиђено овим уговором примењују се Конкурсна документација
за ВЈН 15/13, Закон о облигационим односима и други прописи којима је
регулисана материја која је предмет овог уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Овај уговор сачињен је и потписан у 8 (осам) истоветних и оригиналних примерака,
од којих 4 (три) задржава Извршилац, а 4 (четири) Наручилац.

ЗА ИЗВРШИОЦА
Овлашћено лице

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

__________________________

_________________________________
Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.
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7) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(овај образац није неопходно попунити)
 Трошкови издавања Банкарске гаранције за озбиљност понуде
_____________________________ динара.

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________
(потпис

_____________
овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“ број 29/2013) понуђач може у обрасцу трошкова
припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
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8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
у поступку јавне набавке ВЈН 14/13 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о,
Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

9) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА
Контакт особе Наручиоца су:
Ивана Арежина, дипл.инж.арх. тел. 011/3209-860 и Мома Калић, дипл.правник, тел.
011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________
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(потпис овлашћеног лица)

