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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања
испуњености услова („Сл.  гласник РС” бр.  29/2013 и 104/2013),  Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број  04/19-1.  од  06.03.2019. године,   Решења о образовању
комисије број: 04/19-2. од 06.03.2019. године,  припремљена је  следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - радови  

МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ВОДОВОДНИХ
ЦЕВИ

Редни број јавне набавке: 04/19

Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 2
II Подаци о предмету јавне набавке 3

         III Технички опис радова 5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  
и  76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује 
испуњеност тих услова

6

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12
VI Образац понуде 17
VII Модел уговора 22

        VIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 24
IX Образац трошкова припреме понуде 25
X Образац изјаве о независној понуди 26
XI Изајава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став

2 Закона о јавним набавкама.
27

Напомена:    Конкурсна документација садржи 27. страну.
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о Јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон) и Одлуке број 04/19-1 о покретању поступка  јавне набавке број:
04/19 од 06.03.2019. године,

ЈП Водовод и канализација Пирот

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности -  радова 

бр. ЈНМВ  04/19
МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ВОДОВОДНИХ

ЦЕВИ

         Наручилац   ЈП Водовод и  канализација  Пирот  позива  све заинтересоване
понуђаче  да  доставе  понуду  за  „МАШИНСКИ  ИСКОП  КАНАЛА  ЗА  ПОЛАГАЊЕ
КАНАЛИЗАЦИОНИХ  И  ВОДОВОДНИХ  ЦЕВИ“ из  овог  позива  и  конкурсне
документације за предметну  набавку.

1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
2. Предмет  јавне  набавке: „МАШИНСКИ  ИСКОП  КАНАЛА  ЗА  ПОЛАГАЊЕ

КАНАЛИЗАЦИОНИХ И  ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ“ 
3. Радови се изводе на територији општине Пирот.
4. Назив и ознака из општег речника набавке: 45112000 – Радови на ископавању и

одношењу земље.
5. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која

испуњавају  обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и
додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама
прецизирани конкурсном документацијом.

6. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у
просторијама Јавног предузећа  Водовод и канализација Пирот,  улица Војводе
Мишића 36  сваког  радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Увид и преузимање
конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење
понуда.  Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала
ЈН.

7. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, до 12,00 часова последњег дана рока. Уколико
рок  истиче  на  дан  који  је  нерадни  или  на  дан  који  је  државни  празник,  као
последњи  дан  рока  сматраће  се  први  следећи  радни  дан  до  12,00  часова,
односно рок за достављање понуда је до 21.03.2019. године до 12,00 часова.

8. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у  овом позиву, сматраће се
неблаговременим  и  биће  по  окончању  поступка  отварања  понуда,  враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

9. Понуде  се  достављају  у  затвореној  коверти  поштом  или  лично  на  адресу
наручиоца,  са  назнаком  „Не  отварај  –  понуда  за  јавну  набавку  бр.  04/19  –
„МАШИНСКИ  ИСКОП  КАНАЛА  ЗА  ПОЛАГАЊЕ  КАНАЛИЗАЦИОНИХ  И
ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ“
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10.На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама
није дозвољена.

11. Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  21.03.2019.  године,  у  12:05  часова,  у
просторијама Наручиоца.  О отварању понуда  се  сачињава записник,  сагласно
члану 104. Закона о јавним набавкама.

12.Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што
ће доказати предајом потписаног и овереног овлашћења. 

13.Избор  најповољнијег  понуђача  извршиће  се  на  основу  критеријума  „најнижа
понуђена цена“.

14.Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана
од дана отварања понуда.

15.Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну
набавку,  уколико  се  измене  околности  под  којима  је  покренут  поступак  јавне
набавке,  у  случају  пријема  неисправних,  неодговарајућих  и  неприхватљивих
понуда или одустане из било ког другог разлога.

16.Контакт особа – Владимир Митић 010 343-388 локал 107
Е-mail adresa: lukanac  @yahoo.com
Факс: 010-343-387
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Н  а  з  и  в         н  а  р      у  ч  и  о  ц  а: ЈП Водовод и канализација Пирот
Адреса: улица Војводе Мишића 36.
ПИБ: 100385085
Матични број: 07131518
Број рачуна: 105-10410-67
Интернет страница:  www.pivoda.rs
Одговорно лицe :Зоран Николић

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи   као јавна набавка мале вредности, у складу са
законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 04/19 су радови на  машинском ископу канала за полагање 
канализационих и водоводних цеви

Циљ Поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора .

Контакт особе:

Контакт особе су: за Владимир Митић и Гордана Милошевић 010/343-388 локал 107
Е-mail adresa: lukanac  @yahoo.com
Факс: 010-343-387
.
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II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 04/19 су радови на на  машинском ископу канала за 
полагање канализационих и водоводних цеви
 

Јавна набавка радова је подељена у две партије и то:

        -Партија 1: Радови на машинском ископу канала за полагање канализационих 
цеви
        -Партија 2: Радови на машинском ископу канала за полагање водоводних цеви

2. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:  

      - 45112000 – Радови на ископавању и одношењу земље.

    

III.   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, 

ВРСТА РАДОВА:

Партија 1. Ископ канала за полагање канализационих цеви багером гусеничарем
тежине 20-25 т .  Ширина канала од 1,10-1,20 метара , дубина од 1,5 до 3,0 метара.
Операције  које  обавља багер:  Ископ канала,  спуштање подгреде тежине 2,5  т  и  по
монтажи  канализационих  цеви  извлачење  подгреде(  поред  тежине  подгреде  треба
рачунати и на силу трења. Део земљаног материјала из ископа се враћа у канал док се
други  део  товари у  камион инвеститора . Земљиште је  треће  и  четврте  категорије.
Радови се изводе на локалним путевима са постојећом инфраструктуром у селу Извор.

Партија  2:  Ископ  канала  за  полагање водоводних  цеви  ширине  0,5 метара  и
дубине  до  1,20  метара  са  затрпавањем.  Земљиште  је  треће  и  четврте  категорије,
радови  се  изводе  на  локалним  путевима  са  постојећом  инфраструктуром  у  граду
Пироту.
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IV.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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.   Обавезни услови за партију 1. и  Партију 2.: 

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

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

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Додатни услови

За Партију 1 :
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:

Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

  НАПОМЕНА:  Под  одговарајућим  техничким  капацитетом  сматра  се  да  понуђач
поседује:

          
1)  Багер гусеничар тежине 20-25 тона                          1. ком, 
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:

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције

за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из

казнене  евиденције,  односно  уверење 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 давање 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;

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства  финансија  и  привреде  да  је  измирио  доспеле  порезе  и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио
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;              
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве

(Образац  XI).  Изјава  мора да  буде  потписана од стране  овлашћеног  лица
понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена
печатом.

Доказивање испуњености додатних услова:
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За Партију 1 :
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:

 

Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом:

  НАПОМЕНА:  Под  одговарајућим  техничким  капацитетом  сматра  се  да  понуђач
поседује:

          
2)  Багер гусеничар тежине 20-25 тона                          1. ком, 

 

Технички  капацитет  се  доказује  достављањем  пописне  листе  за  тражени  технички
капацитет,  уговор  о  купопродаји  ,  уговор  о  закупу  или  уговор  о  пословно  техничкој
сарадњи.

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: ЈП Водовод и канализација Пирот, улица Војводе

Мишића број  36,  18300 Пирот,  са  назнаком:  ,,Понуда за  јавну набавку: бр.04/19 –
„Радови  на  машинском  ископу  канала  за  постављање  канализационих  и
водоводних  цеви.“,  НЕ  ОТВАРАТИ”. Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је
примљена од стране наручиоца до 21.03.2019. 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 наручулац ће понуђачу
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предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде. 

Понуда  коју  наручилац  није  примио у  року  одређеном за  подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
   
Понуда мора да садржи:

- Сву документацију прописану  Законом  о  јавним  набавкама, позивом  за
подношење понуде и  конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити
одбијена. 

- Понуда се  подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у
обрасцу  конкурсне  документације  попунити  сва  празна  места,  и  то  читко  -
штампаним словима, хемијском оловком. Евентуалне грешке начињене приликом
попуњавања обрасца понуде,  које  су исправљене од стране понуђача,  морају
посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица понуђача.

- Понуђач ће доставити:
1. Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде,
2. Oбразац структуре цена са упутсвом како да се попуни. Свака страна обрасца

структуре  цена   треба  да  буде  оверена  печатом  понуђача  и  парафирана  од
стране  овлашћеног  лица.  На  крају,  треба  да  стоји  потпис  овлашћеног  лица  и
печат понуђача.

3. Докази  о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона; 
4. Модел  уговора (попуњен,  оверен  печатом  понуђача  и  потписан  од стране

одговорног лица);
5. Изјаву о независној понуди (потписану и оверену печатом понуђача);
6. Изјаву  понуђача  о  поштовању  обавеза  из  члана  75.  став  2  Закона  о  јавним

набавкама.
7. Образац Трошкови понуде (Образац није неопходно попунити и потписати);

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и  печатом  оверавати обрасце дате у  конкурсној  документацији,  изузев
образаца  који  подразумевају  давање  изјава  под  матерјалном  и  кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.
ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача
из  групе  понуђача. У  случају  да  се  понуђачи  определе  да један  понуђач  из  групе
потписује и печатом оверава 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 чл. 81. Закона

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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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: ЈП Водовод и
канализација Пирот, улица Војводе Мишића број 36, 18300 Пирот, са назнаком:

„Измена  понуде за  јавну  набавку: „Радови  на  машинском  ископу  канала  за
полагање канализационих и водоводних цеви, ЈН  04/19-НЕ ОТВАРАТИ
или
„Допуна понуде за јавну набавку: „Радови на машинском ископу канала за 
полагање канализационих и водоводних цеви.“, ЈНМВ број 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
„Опозив понуде за јавну набавку: „Радови на машинском ископу канала за 
полагање канализационих и водоводних цеви, ЈНМВ број 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
 „Измена  понуде за  јавну  набавку: „Радови  на  машинском  ископу  канала  за
полагање канализационих и водоводних цеви, ЈН  04/19-НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте  или на  кутији  навести  назив и  адресу понуђача.  У  случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално,  или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач  у  Обрасцу понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци. 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка
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јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
Закона и то податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени  у  поглављу IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се
доказује испуњеност услова.

Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

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

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

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року који не може
бити дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације. 

9.2 . Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не може

мењати понуду.

. 

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у  реализацији  предметне јавне
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.

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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да при потписивању уговора достави:
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним 
овлашћењем на
износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копију картона
депонованих потписа.
Менице ће се држати у благајни наручиоца све до испуњења уговорних 
обавеза,након чега се враћа.

12.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.

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: Улица Војводе Мишића 36, 18300 Пирот;  електронске поште на  e-mail:
lukanac@yahoo.com  или факсом на број:  010/343-387  тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу   и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у  року од 3  (три)  дана од дана пријема
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захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,
одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за
додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, ЈНМВ  број
04/19

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. 

Комуникација  у  поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

15.ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном  облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при
прегледу,  вредновању и  упоређивању понуда,  а  може да  врши  контролу (увид)  код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову

понуду одбити као неприхватљиву. 

16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И  МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор  најповољнијег  понуђача  извршиће  се  на  основу  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 

У случају да две или више понуда имају исти број  пондера, као најповољнија
понуда  биће  изабрана  понуда  оног  понуђача  који  је  понудио  краћи  рок  извођења
радова.. У случају да две или више понуда имају исти рок извођења радова, предност
има понуђач који који је у претходне три године остварио већи пословни приход.

18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине,  као и  да нема забрану обављања делатности  која  је  на  снази (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI.)
 

19.КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗА  ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  факсом  на  број
010/343-387  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико  Законом  није  другачије  одређено.  О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права
наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно  објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока  за  подношење  понуда,  без  обзира  на  начин  достављања.  У  том  случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна:  840-30678845-06, позив на број  ЈНМВ.04/19,
сврха:  Републичка  административна  такса  са  назнаком  набавке  на  коју  се  односи,
корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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21.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује  уговор о  јавној  набавци са  понуђачем којем је  додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

.
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 04/19 -  
 „Радови на машинском ископу канала за полагање канализационих и водоводних
цеви, 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

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

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

Напомена: 

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

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у
заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
 „Радови  на  машинском  ископу  канала  за  полагање  канализационих  и
водоводних цеви, ЈН  04/19

Партија 1

РЕД
.БР.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД.

МЕРЕ
КОЛИЧИ

НА

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ

МЕРЕ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ-А

1 2 3 4 5 6 (5x4)

1 МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА
ЗА ПОЛАГАЊЕ

КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ М3 3500
2

ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА М3 2000
УКУПНО

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ОМ:

Партија 2

РЕД
.БР.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД.

МЕРЕ
КОЛИЧИ

НА

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ

МЕРЕ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ-А

1 2 3 4 5 6 (5x4)

1 МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА
ЗА ПОЛАГАЊЕ

ВОДОВОДНИХ  ЦЕВИ СА
ЗАТРПАВАЊЕМ МЕТ 3000

УКУПНО 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ОМ:
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Рок плаћања: 
(не дуже од 45 дана од дана испостављања оверених
привремених и оконачне ситуације)

_____  дана  од  дана
испостављања  оверених
привремених  и  оконачне
ситуације

Датум                  Понуђач
         М. П. 

       _____________________          __________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су  тачни подаци који  су  у  обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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                                               U G O V O R
O   I Z V O \ E W U  R A D O V A

               Zakqu~en u Pirotu, dana  ______ 2019.godine, izme|u : 

                

1. JP  “VODOVOD I KANALIZACIJA”  PIROT  (u  daqem tekstu:  naru~ilac
radova)  koga  zastupa   direktor  Zoran  Nikoli},dipl.ecc.,  PIB  100385085,  mati~ni  br.
07131518, teku}i ra~un br. 105-10140-67  и

   
2. “__________________”, ____________________.(u daqem tekstu: izvo|a~ radova) koga

zastupa  __________ direкtor,  PIB __________ mati~ni  br.______________,  teku}i
ra~un 355-3200355531-34

        PREDMET UGOVORA :  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

^LAN 1.
         Izvo|a~ radova preuzima obavezu da svojim materijalom, opremom  i radnom snagom izvede
radove iz predmeta ovog ugovora.  Izvo|a~ radova se obavezuje da pomenute radove izvede u svemu
prema  Ponudi  br.  ______________ od  ____________.godine,  партија  број._______u  skladu  sa
va`e}im propisima, uzansama, normativima i standardima za tu vrstu poslova.

^LAN 2.
       Ugovorena  vrednost  radova  iz  predmeta  ovog  ugovora  po  Ponudi  br.  ____________ od
____________.godine, партија број _____ iznosi  ______________ dinara bez PDV-a.  Ponuda je
sastavni deo ugovora.
                                                                                                        

^LAN 3.
      Naru~ilac radova se obavezuje da ugovorenu vrednost izvedenih radova  po ovom ugovoru plati
izvo|a~u po ispostavqenoj okon~anoj situaciji u roku od 45 dana . 

^LAN 4.
      Ako radovi iz predmeta ovog ugovora budu izvedeni u mawem ili ve}em obimu, ukupna vrednost
radova }e se utvrditi na osnovu merenih koli~ina i pozicija primenom jedini~nih cena iz ponude po
zavr{etku posla.  
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^LAN 5.
        Po~etak radova je po potpisivawu ugovora i uvo|ewu u posao.

^LAN 6.
        Naru~ilac radova se obavezuje da izvo|a~u radova, odmah po potpisivawu ugovora, a pre po~etka
radova, dostavi potrebne dozvole i saglasnosti nadle`nih organa.

^LAN 7.
        Izvo|a~  radova garantuje za kvalitet  izvedenih radova  12  месеци od zavr{etka radova iz
predmeta ovog  ugovora. 

^LAN 8.
        Za nastale sporove po ovom ugovoru nadle`an je Privredni sud u Ni{u.

^LAN 9.
         Ugovor je sa~iwen u 4 (четири) istovetnih primeraka, od kojih  naru~ilac radova  и izvo|a~
radova 2 (dva) primerka.

^LAN 10.
         Ugovara~i preuzimaju prava i obaveze iz ovog ugovora te ga saglasno tome i potpisuju.

U  G  O  V  A  R  A  ^  I :

     ZA IZVO\A^A RADOVA                      ZA  NARU^IOCA RADOVA
          DIREKTOR           DIREKTOR                                          

                                          Zoran Nikoli}, dipl.ecc.

         _________________________                       _________________________

.
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VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Naziv :набавка радова:  _________________________________________________________

Партија 1

R.br.                         Struktura cene Јед. мере износ без
ПДВ-а 
по јед. 
мере

Iznos са 
ПДВ-ом
 По јед. 
мере

1. МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ

М3

2. ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА
М3

Партија 2

R.br.                         Struktura cene Јед. мере износ без
ПДВ-а 
по јед. 
мере

Iznos са 
ПДВ-ом
 По јед. 
мере

1. МАШИНСКИ ИСКОП КАНАЛА  ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ВОДОВОДНИХ  ЦЕВИ СА 
ЗАТРПАВАЊЕМ

мет

NAPOMENE:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________
                                                                                                                                                                      

UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI OBRAZAC STRUKTURE CENE

U slu~aju pojavqivawa dodatnih kategorija koje optere}uju prodajnu cenu a nisu sadr`ane u obrascu 
ponude, Ponu|a~ mo`e u napomenama ispod obrasca ponude dopisati nove kategorije sa ta~nim 
nazivima i  vrednostima i iskazati naknadno utvr|enu cenu/ vrednost bez PDV-a.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Радови на машинском ископу канала за полагање канализационих и водоводних
цеви

Назив понуђача:   _____________________________________ 

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________  
 
Датум: ____.____.2019. године

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС У ДИНАРИМА

УКУПНО:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. став 2. ЗЈН)

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:    ____.____2019. године       
   
                                                                               ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

    М.П     ______________________________
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X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:   _____________________________________ 

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________
  
Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15
и 68/15.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ
за учешће у поступку јавне набавке  радова број  ЈН 04/19 -   Радови на  машинском
ископу канала за полагање канализационих и водоводних цеви,  подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____2019. године       
   
                                                                               ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

    М.П      _____________________________

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.
   У  колико           по  н  у  д  у           п  о  дноси           г  р  у      па           по  н  уђ  а  ч  а         , Изјава мора бити   потписана од
стране   овлашћеног   лица   сваког   понуђача   из   групе    понуђача   и   оверена
печатом.

26



XI.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:   _____________________________________ 

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________ 
 
Датум: ____.____.2019. године

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујем  да  сам  при
састављању своје понуде  у поступку јавне набавке радова број ЈН 04/19 -  Радови на
машинском  ископу  канала  за  полагање  канализационих  и  водоводних  цеви”
поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понеде.

Датум:    ____.____.2019. године       
   
                                                                                     ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П      ___________________________________

Напомена:  
       У  колико           по  н  уду           под  н  оси           г  р  упа           по  н  уђ  а  ч  а         ,  Изјава  мора  бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

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

27


	ЈП Водовод и канализација Пирот
	За Партију 1 :
	За Партију 1 :
	3. Докази о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона;
	4. Модел уговора (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране одговорног лица);
	5. Изјаву о независној понуди (потписану и оверену печатом понуђача);
	6. Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама.
	7. Образац Трошкови понуде (Образац није неопходно попунити и потписати);
	Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 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 чл. 81. Закона
	U G O V O R

