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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС“, бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. 404-9/15 од 05.08.2015. и Решења о образовању комисије бр. 06-209/15 од
05.08.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале
вредности - Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју
општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ
01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности
сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке - набавка услуге: Израда Пројекта реконструкције
Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о
енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15 .
4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
5. Контакт:
технички део:
Бојовић Вељко, тел/фах: 033-2452-005;
конкурсна документација: Удовичић Огњенка,
е-mail:direkcijapriboj@gmail.com.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине
Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр.
404-9/15 .
-

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине
Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, Прибој
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Инвеститор:

Општина Прибој
(донаторска средства кроз програм
Европски Прогрес)

Врста пројекта:

Пројекат реконструкције јавне расвете са
израдом елабората о енергетској ефикасности
(без повећања електро снаге)

Назив објекта:

Објекти јавне расвете на градском подручју
Општине Прибој – градске саобраћајнице
(корисник Општина Прибој)

Обим пројектовања
Пројекат изради стручно, квалитетно, економски оправдано, у складу са свим законским и
техничким прописима, нормативима и стандардима и у свему према захтевима и потребама
Наручиоца.

Руководити се следећим принципима:
 Решење ослонити на постојећу инсталацију,
 Предложити рационално решење које задовољава потребне светлотехничке
критеријуме који се односе на задату категорију саобраћајнице, тј. да се са
минималним бројем светиљки задовоље потребни нивои сјајности, односно
осветљености,
 Изабрати одговарајући тип светиљки како би се одржавање инсталација
осветљења практично свело на минимум
Израдити елаборат енергетске ефикасности у скалду са Законом и Правилницима из ове
области, урадити процену и показати бројчано уштеде у потрошњи електричне енергије,
смањењу емисије CO2, као и финансијске уштеде у експлоатацији и одржавању.
Елаборат доставити у 4 аналогна и једном дигиталном примерку.
Пројекат реконструкције јавне расвете који подразумева замену постојећих живиних
светиљки, новим штедљивим ЛЕД панелима без повећања електроснаге, поправку
постојећих стубова јавне расвете – комплетну заштиту од корозије као и освежавање
боје, исправљање накривљених стубова, замену постојећих бетонских стубова новим
металним, измештање електро бројила из ТС ЕПС-а на фаседе истих као и делимична
прекопавања јавних површина и замена подземних инсталација новим на местима где се
дешавају чести кварови, израдити у складу са Законом и Правилницима из ове области.
Пројекат треба да садржи детаљан попис радова предвиђених за реконструкцију, као и
предмер и предрачун радова. Пројекат доставити у формату предвиђеном Законом и са
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садржином предвиђеном Правилницима (Идејни пројекат и Пројекат за извођење) у по 4
аналогна укоричена примерка и једним дигиталним примерком.
Место изградње:
Прибој
Етапа изградње:
Једна
Планирани почетак градње:
2016. год.
Планирани завршетак радова
2016. год.
2.ПОДЛОГЕ
Геореференцирани Ортофото
Скениради ДКП
Пројекти изведеног стања електричне расвете напајани са ТС у градском подручју
Општине Прибој
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Начин напајања, деонице које се осветљавају, тип и пресек и полагање каблова,
напајање јавне расвете:
Кабловско-подземно/ваздушно SKS напајање, на градским и приградским
саобраћајницама где се одвија мешовити саобраћај (пешаци и моторна возила). За
напајање главних мерно разводних ормана и стубова јавне расвете предвиђају се
подземни и ваздушни каблови PP00-A/SKS тип. X00/0 пресека и броја жила према
прорачунима из пројекта. Полагање каблова: У незаузетим површинама у отворен ров
кроз пвц изолована гибљива
HDPE црева промера 70мм а на укрштању са
саобраћајницом кроз тврде енергетске пвц цеви промера 110мм. Напојне тачке: Из
Електродистрибутивних трафостаница TS 10/0,4kV и са НН ваздушних мрежа (према
условима надлежне Електродистрибуције) на тежиштима оптерећења.
Ниво сјајности: За подлогу од асфалта приближно класе III и IV са параметрима f0 = 0,08
и p = 0,37
Просечна сјајност: на сувом коловозу  2,6 cd/m2
Подужна уједначеност сјајности: Lmin : Lmax  0,7
Попречнуа уједначеност сјајности: Ltmin : Ltmax  0,3-0,4
Средња уједначеност сјајности: Lmin : Lsr  0,45
Општа уједначеност сјајности: Lmin : Lmax  0,2
Засењивање (бљештање)

Неприметно

Светлосни извори:

ЛЕД извор светлости

Светиљке:
Тип светиљке које могу да се поставе директно на стуб или лиру, нагиб 90о
Стубови:
Ч.поцинковани, једносегментни, конусни округли стуб за спољно осветљење, Тип: КРСА-10 1Л, “Амига” Краљево или сличан. Висину и распон одредити тако да се постигну
одговарајуће
вредности просечне сјајностии равномерности. Положај стубова:
једнострани, стубове поставити према конкретној ситуацији саобраћајнице.
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Командовање осветљењем: Астро тајмером, за јавно осветљење
Систем заштите од опасних напона додира: Заштитно уземљење са могућношћу преласка
на TNC/S
Напајање: Симетрично једнофазно
Мерење ел. енергије: Бројилима активне енергије 3x220/380V, 10-40A, смештени у мерно
разводним ормарима.
4.ОСТАЛИ УСЛОВИ:
При пројектовању користити области из светлотехнике:
Препоруке Југословенског комитета за осветљење (ЈКО)
Препоруке међународне комисије за јавно осветљење (ИЕЦ)
Друге иностране прописе
За енергетски део користити ЈУС прописе и Техничке препоруке.
5. ПРИЛОЗИ:
Попис стубова и светиљки
Услови надлежне Електродистрибуције са пописом трафостаница
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (у складу са чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама)
А) – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ чл. 75. Закона о јавним набавкама
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда .
Доказ за предузетнике:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвршиоца, односно достављају сви чланови
групе заједничке понуде.
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.
Доказ за правна лица:
- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју 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;
- 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;
- Уверење (извод) из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за
законског заступника 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 - захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, или према месту пребивалишта.
Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказе за
сваког од њих.
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Доказ за предузетнике и физичка лица:
-Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али
према месту пребивалишта.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
слања позива за подношење понуда (уз изричито навођење у потврди да забрана „није
на снази у време објаве позива за подношење понуда или уз навођење да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, без навођења временског периода);
Доказ за 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 која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Доказ за предузетнике:
Потврде прекршајног суда 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 која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
Доказ за физичка лица:
Потврда прекршајног суда му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
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;
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
-потврде Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за привредне регистре да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
Доказ из става А. тачке 2; 3; 4 не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
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Доказ из става А.тачка 3. мора бити издат након објављивања јавног позива.
5. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Напомена: Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно
достављају сви чланови групе.

Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76. Закона о
јавним набавкама.
1. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом :
1.1. да је за период од претходне три године (2012, 2013. и 2014.)
најмање 5 пројеката реконструкције и изградње јавне расвете.

израдио

Доказ:
1.2 референтна листа (Образац бр. 13) са уписаним подацима о наручиоцима, врсти
пројектне документације, години закључења уговора, површини пројектованих
објеката и вредности извршених услуга;
1.3 Потврда наручилаца (Образац бр.14) о извршеној услузи пројектовања наведеним
у референтној листи.
Напомена: Наручилац задржава право да од понуђача чија је понуда избрана као
најповољнија затражи на увид окончане ситуације, као и оригинале уговора са
припадајућим анексима.

2. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом :
2.1. Понуђач мора да има запослена или ангажована лица у складу са Законом о
раду, најмање:


дипл. електро-инжењер са пројектантском лиценцом бр 350,351;



дипл. инжењер са лиценцом за енергетску ефикасност бр 381.

Доказ:
2.2 Фотокопије М образаца, односно радних књижица или фотокопије уговора о
раду, фотокопије уговора о повременим и привременим пословима, уговора о
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делу или било који други доказ који на несумњив начин потврђује да
понуђач располаже траженим кадровским капацитетом;
2.3 фотокопија личне лиценце;
2.4 фотокопија потврде ИКС-а о важности лиценце за текућу годину.
Напомена: Уговор о радном ангажовању мора да буде закључен за период извршења
предметне услуге.
Уколико неко од стручних лица истовремено поседује више лиценци, сматраће се да
испуњава услове за више појединачних лиценци које се траже у оквиру кадровског
капацитета.
В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова из прилога IV. А) тачка 1.-4. може се доказивати
достављањем наведених доказа ИЛИ достављањем Изјаве понуђача о
испуњавању обавезних услова - ОБРАЗАЦ бр. 3, односно, ОБРАЗАЦ бр. 4 Изјаве подизвршиоца или ОБРАЗАЦ бр. 5 - Изјаве члана групе.
2. Испуњеност додатних услова из прилога IV. Б) тачка 1. и 2. понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду.
3. Пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, дужан је да на захтев наручиоца,
достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије). Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису
у Регистар понуђача или Изјаву понуђача да је уписан у Регистар понуђача.
5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на
српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране судског тумача.
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
 попуњен образац бр.1 „Спецификација услуге“..........................................стр.20
 попуњен образац бр.2 „Понуда“
У обрасцу понуде уписати назив понуђача и све
податке о понуђачу; заокружити понуђени одговор
а или б или в у вези са наступом понуђача, односно
да ли понуђач наступа самостално или са
подизвршиоцем или са заједничком понудом;
заокружити ДА или НЕ за рок извршења услуге,
начин плаћања; рок важења понуде и укупну цену
услуге (без и са ПДВ-ом).
......................................................................................................................................стр. 21
 образац бр.3 „Изјава понуђача о испуњавању услова“
......................................................................................................................................стр. 23
 образац бр.4 „Изјава подизвршиоца о испуњавању услова“
.......................................................................................................................................стр.24
 образац бр.5 „Изјава члана групе о испуњавању услова“
.......................................................................................................................................стр.25


образац бр.6 „Изјава подносиоца понуде да не наступа са
подизвршиоцем“
......................................................................................................................................стр. 26
 образац бр.7 „Изјава о ангажовању подизвршиоца“
у случају кад понуђач наступа са подизвођачима …............................................стр.27
 образац бр.8 „ Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду“
......................................................................................................................................стр. 28
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 образац бр.9 „ Подаци о члану групе“
......................................................................................................................................стр. 30
 образац бр.10 „Изјава о независној понуди“
......................................................................................................................................стр.31


образац бр.11 „Изјава о поштовању обавеза у складу са чл.75.
став 2. ЗЈН“
......................................................................................................................................стр.32
 образац бр.12 „Трошкови припреме понуде“
(није обавезно приложити).......................................................................................стр. 33


образац бр.13 „Референтна листа“..........................................................стр. 34



образац бр.14 „Потврде наручилаца“......................................................стр. 35

 МОДЕЛ УГОВОРА
.....................................................................................................................................стр. 36
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвршиоцем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да Модел уговора, попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвршиоци, односно сви понуђачи из
групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.
 Понуђачи, уз понуду, достављају и документацију којом доказују да
испуњавају додатне услове из прилога IV. Б) тачка 1. и тачка 2.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до
21.08.2015. год. до 12,00 часова на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31
330 Прибој, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за израду пројекта ЈНМВ бр.4049/15 .
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају
подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих
чланова.
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4.1 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких
понуда.
4.2 Подношење понуде са подизвршиоцем
Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр. 2/ наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвршиоцу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на
подизвршиоце.
Ако понуђач ангажује подизвршиоца дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвршиоца.
Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. ЗЈН. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног
понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвршиоца.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ (стр. 27) којим се
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:







члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће издати рачун;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђење приликом
закључења уговора;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.404-9/15 - 13 од 39

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена
у укупном динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде подноси се у затвореној
коверти, до _21.08.2015.год. до 12,00 сати на исти начин на који се доставља понуда,
са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ – ИЗМЕНА понуде за израду пројекта ЈНМВ бр. 4049/15 или „НЕ ОТВАРАТИ“ – ПОВЛАЧЕЊЕ понуде за израду пројекта ЈНМВ бр.
404-9/15 на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са
назнаком ИЗМЕНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ биће отворена или прочитана на
дан отварања понуда.
7. НАЧИН ПЛАЋАЊА
У року од 45 дана од дана завршетка услуге, односно пријема пројектне
документације и по испостављању рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун.
8. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Минимално прихватљив рок од 30 календарских дана - максимално прихватљив рок 60
календарских дана од дана закључења уговора.
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом. Цена треба да буде изражена
тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска
цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да приликом
потписивања уговора или најкасније 5 дана од потписавања достави бланко сопствену
меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (без ПДВ-а), са
попуњеним и овереним меничним овлашћењем, роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока за извршење услуге и плативошћу на први позив, са клаузулом „без
протеста“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. Уз меницу за добро
извршење посла мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од
стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат
од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потребно је уз
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења
који води НБС.
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Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији. Потпис овлашћеног лица на свакој
меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима
са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање
менично овлашћење – писмо остаје на снази.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена. Менице треба да гласе на наручиоца Општина Прибој, ул 12. јануар бр.108 ; ПИБ
104625986, МАТ.БР.07158211.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном
облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим
је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком
„пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве подносилац понуде означио у понуди.
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
понуда.
13. КРИТЕРИЈУМ
Одлука о додели уговора о јавној набавци предметне услуге донеће се применом
критеријума „економски најповољнија понуда“ при чему се оцењивање и рангирање
врши на следећи начин:
I Цена.........................................................................60 пондера
Понуда са најнижом укупном ценом (без ПДВ-а) за извршење услуге добија
максимални број пондера - 60
Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према следећој формули :
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Број пондера = ЦН х 60
ЦП
ЦН= најнижа понуђена цена
ЦП = понуђена цена
II Рок извршења услуге ......................................... 40 пондера
Понуда са најкраћим роком извршења услуге /у оквиру минимално прихватљивог рока
од 30 календарских дана – и максимално прихватљивог рока од 60 календарских дана
од дана закључења уговора/ добија максималан број пондера 40 .
Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према следећој формули :
Број пондера= РН х 40
РП
РН= најкраћи понуђени рок
РП= најдужи рок
Критеријум „економски најповољнија“
понуда
/елементи/

Максималан број пондера

60
Цена
40
Рок извршења услуге
Укупно :

100

Напомена:
Заокруживање броја пондера ће се вршити на две децимале.
14. ЈЕДНАК БРОЈ ПОНДЕРА
У случају једнаког броја пондера предност ће имати понуђач који је понудио нижу
цену предмета јавне набавке (без ПДВ-а).
У ситуацији када два или више понуђача имају једнак броја пондера и понудили су исту
цену, предност ће имати понуђач који понуди краћи рок извршења услуге.
У случају да понуђачи имају исти број пондера и понуде исту цену (без ПДВ-а) и краћи
рок извршења услуге, предност ће имати понуђач који је извршио услуге веће
вредности.
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15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, од наручиоца Општина Прибој, ул 12.
јануар бр.108, да тражи додатна појашњења у вези са припремом понуде на е-mail:
direkcijapriboj@gmail.com, радним данима у времену од 7,30 до 14,00 часова.
16. 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 ЗАПOШЉАВАЊУ, 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 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству
рада, запошљавања
и
социјалне политике
Београд,
интернет
адреса:
www.mиnrzs.gov.rs.
17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
подношење понуда дана 21.08.2015. год. у 12,30 часова у просторијама наручиоца
Општина Прибој – Канцеларија за ЛЕР, ул. 12. јануар бр. 5/2, у присуству чланова
комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници подносилаца понуда.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвршиоца.
19. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
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истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора
да се продужи.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или
прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ
изражен словима сматраће се тачним;
- 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.
22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача
документацијом.

мора

да

садржи

сва

документа

дефинисана

конкурсном

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 предходне три (3) године .
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и
конкурсном документацијом.
23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
отварања понуда чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем у року од три
(3) дана од дана доношења.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је
пријем одбијен.
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24. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку предметне јавне набавке повређена
права, може уложити захтев за заштиту права сагласно чл. 149. Закона о јавним
набавкама. Захтев за заштиту права, подноси се Републичкој комисији, а предаје се
наручиоцу, Општини Прибој, ул. 12. јануар бр.108, непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом или факсом на број 0332445446 .
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу у
законом прописаном износу /члан 156. ЗЈН/ на рачун буџета РС бр: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 253 или 153; позив на број: ЈНМВ бр. 404-9/15; сврха: ЗЗП;
Општина Прибој; ЈНМВ бр. 404-9/15; корисник: Буџет Републике Србије; назив
уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
таксе; потпис овлашћеног лица банке.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. став 1.
Закона о јавним набавкама.
25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће приступити закључењу уговора са понуђачем у року од 8 дана по истеку
рока за подношење захтева за заштиту права .
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5. Закона.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац
задржава право да поново извршити стручну оцену понуда и да потом закључи уговор
са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије, најповољнија.
26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних
и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно наредних 6 месеци.
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ОБРАЗАЦ бр. 1 – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

1. Израда Пројекта реконструкције Јавне
расвете на градском подручју општине
Прибој са израдом елабората о
енергетској ефикасности јавне расвете

УКУПНО без ПДВ-а:

__________________________

ПДВ:

__________________________

УКУПНО са ПДВ-ом:

__________________________

_____________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
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ОБРАЗАЦ бр.2

ПОНУДА - Општи подаци о понуђачу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E-maиl адреса:
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Облик организовања
Руководилац-директор
Шифра делатности
Жиро рачун бр.
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Остали подаци о понуди

Предмет: Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју
општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете,
ЈНМВ бр. 404-9/15
Понуду дајем (заокружити):
А) самостално,
Рок извршења услуге:
Минимално прихватљив
рок од 30 календарских
дана
максимално
прихватљив
рок
60
календарских дана

Б) са подизвршиоцем;
ДА

В) као група понуђача
НЕ

_________________________ календарских дана

Начин плаћања:
У року од 45 дана од дана
достављања пројектне
документације и пријема
рачуна

ДА

НЕ

Рок важења понуде:
најмање 60 дана од дана
отварања понуда

ДА

НЕ

Укупна цена:
без ПДВ-а

___________________ дин.

са ПДВ-ом

___________________ дин.

Прибој,_______2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 3

Изјава
понуђача о испуњавању услова

_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 404-9/15

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15)
назначене у ПРИЛОГУ IV А) тачка 1.-4. конкурсне документације ЈНМВ бр. 1/15
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са
израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 4

Изјава
подизвршиоца о испуњавању услова

_________________________________________________________________
/назив и седиште подизвршиоца /
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 404-9/15

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15)
назначене у ПРИЛОГУ IV А) тачка 1.-4. конкурсне документације ЈНМВ бр. 4049/15 ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са
израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Изјава
члана групе о испуњавању услова

_________________________________________________________________
/назив и седиште члана групе /
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр.404-9/15

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15)
назначене у ПРИЛОГУ IV А) тачка 1.-4. конкурсне документације ЈНМВ бр. 4049/15 ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са
израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр.6

Изјава
подносиоца понуде да не наступа са подизвршиоцем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне набавке мале
вредности – Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју
општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете,
ЈНМВ бр. 404-9/15, изјављујемо да не наступамо са подизвршиоцем.

датум,___________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_________________
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ОБРАЗАЦ бр.7

Изјава
о ангажовању подизвршиоца
(списак подизвршиоца које је понуђач укључио у понуду)
Ред.
бр.

Назив подизвршиоца
седиште и адреса

датум,____________2015. год.

Проценат (највише 50%)
укупне вредности планиране
да се повери подизвршиоцу и
део предмета јавне набавке
који ће се извести преко
подизвршиоца

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр.8

Изјава
чланова групе који подносе заједничку понуду
Ми, доле потписани чланови групе понуђача, овлашћујемо члана групе понуђача
____________________________________________________________________ да нас
може заступати пред наручиоцем - Општина Прибој, у поступку јавне набавке услуге Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине
Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.
Истовремено га овлашћујемо, да у име и за рачун нас потписаних чланова групе
понуђача, потпише и овери својим печатом све обрасце и прилоге конкурсне
документације ЈНМВ бр. 404-9/15, који ће издати рачун, који ће дати средство
финансијског обезбеђења и коме ће бити извршено плаћање, као и за закључивање
уговора са наручиоцем.
Даваоци овлашћења:
Ред.
Бр.

НАЗИВ
Седиште и адреса члана групе

Врста
услуге
коју ће
извршити

Име и презиме
одговорног лица
члана групе

Потпис и
печат

__________
М.П.
__________
М.П.
__________
М.П.
Прималац овлашћења
Ред.
Бр.

НАЗИВ
Седиште и адреса члана групе

Име и презиме
одговорног лица
члана групе

Потпис и
печат

датум________________2015. године.
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ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ГРАДСКОМ
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ
СА
ИЗРАДОМ
ЕЛАБОРАТА
О
ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:______________________________________
обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:______________________________________
обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:______________________________________
обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:______________________________________
обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:______________________________________
обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
датум _______________2015. године

М.П.

ПОТПИС
овлашћеног лица
___________________
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ОБРАЗАЦ бр.9

Подаци о понуђачу
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E-maиl адреса:
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Облик организовања
Руководилац-директор
Шифра делатности
Жиро рачун бр.

датум, __________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

__________________________________

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача
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ОБРАЗАЦ бр.10

Изјава
о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за
јавну набавку мале вредности - Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на
градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској
ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15, поднета независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум,__________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________
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ОБРАЗАЦ бр.11

Изјава
понуђача о поштовању обавеза
_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12
и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде за јавну набавку мале вредности - Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом
елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15 поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине.

Презиме и име овлашћеног лица понуђача:____________________________________

Функција: ________________________________________________________________

датум,____________2015. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________
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ОБРАЗАЦ бр.12

Трошкови припреме понуде

За припремање понуде у јавној набавци мале вредности - Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом
елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15

ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
дин.
дин.
дин.

УКУПНО:

датум_________2015. год.

дин.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђача и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач није у обавези да доставља овај образац.
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ОБРАЗАЦ бр. 13
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
да је за период од претходне три године (2012, 2013. и 2014.) израдио најмање 5
пројеката реконструкције и изградње јавне расвете.

Наручилац

Врста пројектне документације и
година вршења услуге

Вредност
извршених услуга
(без ПДВ-а)

датум,___________2015.год.

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

НАПОМЕНА:У случају потребе референтну листу копирати.
Признаће се и услуге пројектовања извршене у 2015. год.
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ОБРАЗАЦ бр.14
ПОТВРДА

______________________________________
/назив наручиоца/
_____________________________________
/адреса/
Овим потврђујемо да је
предузеће__________________________________________________
из ________________________________________________________
за потребе наручиоца ________________________________________________________
квалитетно и у уговореном року извршило услугу________________________________,
______________________________________________________________,у вредности од
_________________________ дин. без ПДВ-а, на основу уговора бр.___________од
___________године.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуга - Израда Пројекта
реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом
елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15.
Контакт особа наручиоца________________________________________________
Телефон___________________
Датум_________________2015. год.

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________

НАПОМЕНА: У случају потребе образац копирати. Признаће се потврде дате на
другим обрасцима наручилаца, под условом да садрже тражене податке податке.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине
Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете,
ЈНМВ бр. 404-9/15
Уговорне стране :
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12. јануар бр. 108
коју заступа председник Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту:Наручилац ) са једне стране

и
______________________________из________________ ул.________________________,
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________
отворен код пословне банке_____________________ кога заступа директор________
_____________________________( у даљем тексту: Извршилац ) са друге стране.
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Пуномоћју бр._______од _____ 2015.
групе понуђача – Образац бр.8 „Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду“:
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) спровео поступак jавне набавке
мале вредности чији је предмет услуга – Израда Пројекта реконструкције
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Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората
о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15.
2. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________
2015. године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извршиоца од
_________________________ динара без ПДВ-а;
3. да је Извршилац доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. ____________ од
__________2015. године потписано и оверено од стране свих чланова групе
понуђача, којим је ____________________________овлашћен за закључивање
уговора са Наручиоцем;
4. да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
_____________________отворен код пословне банке _______________________ .

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Извршилац се обавезује да по налогу наручиоца изради Пројекат реконструкције
Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о
енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15, у складу са понудом
Извршиоца бр.______ од ________2015. год. (број уписује Наручилац), Пројектним
задатком и Спецификацијом услуге – који су саставни делови овог Уговора, по цени
од __________________динара без ПДВ-а, односно _______________са ПДВ-ом.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да услугу из претходног члана изврши према законским и
техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла и у
року од_____________календарских дана од дана закључења уговора.
Извршилац се обавезује да сарађује са Наручиоцем у свакој фази израде пројектне
документације и да прихвати сугестије и мишљење Наручиоца у погледу усаглашавања
пројектних решења и евентуалне фазне градње појединих садржаја.
Члан 4.
Извршилац може вршење појединих услуга који су предмет овог уговора поверити
Подизвршиоцу:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________који је назначен у понуди и обрасцу бр. 7 - Изјава о ангажовању
подизвршиоца и дужан је да о томе писмено обавести Наручиоца.
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Извршилац у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од
стране подизвршиоца, као да их је сам извео.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да наручиоцу преда пројектну документацију из члана 2. овог
уговора (елаборат о енергетској ефикасности и пропјакат реконструкције који је у
складу са садржином по важећем Закону о планирању и изградњи – Идејни и Пројекат
за извођење) у по 4 укоричена примерка у штампаном облику и једном дигиталном
облику.
Члан 6.
Наручилац се са своје стране обавезује да извршиоцу обезбеди документацију
неопходну за реализацију услуге из члана 2. овог уговора у штампаном облику.
Члан 7.
Наручилац се са своје стране обавезује да цену из члана 2. овог уговора плати
извршиоцу у року од 45 дана од дана завршетка услуге, односно пријема пројектне
документације и по испостављању рачуна.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршилац не
достави средство финансијског обезбеђења тј. меницу за добро извршење посла у року
од 5 дана од дана закључења уговора.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршилац не
изврши услугу у уговореном року, уз реализацију менице за добро извршење посла, као
и да захтева накнаду штете.
Извршилац не одговара за доцњу насталу из разлога за које је одговоран наручилац
(није доставио на време документацију неопходну за реализацију услуге, тражи измене
или проширење уговорених послова и др. објективних разлога).
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се
примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о
планирању и изградњи.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све спорове настале извршењем овог уговора
првенствено решавају међусобним споразумом, а уколико евентуални спор не реше на
тај начин за решавање истог надлежан је Привредни суд у Ужицу.
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Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку уговорну страну.
ИЗВРШИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
___________________
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Red.
broj

1

2

3

4

5

Naziv (ulice, objekta)
Ул. 12 Јануар

Ул. Радничка

Ул. Иве Лоле Рибара

Ул. Рифата Бурџевића

Ул. Пролетерска

Kategorija*
градска саобр.

Broj
stubova
(kom)

Ukupno
svetiljki
(kom)

Raspon
između
stubova
(m)

18

19

30.00

9.00

6.00

Hg 250

4,750

4

8

30.00

12.00

6.00

Hg 250

2,000

20

22

30.00

9.00

7.00

Hg 250

5,500

7

7

30.00

6

7.00

Hg 250

1,750

3

3

30.00

9.00

6.00

Hg 250

750

6

6

30.00

6.00

6.00

Hg 250

1,500

28

28

30.00

6.00

6.00

Hg 250

7,000

4

4

30.00

6.00

6.00

Hg125

500

1

1

30.00

9.00

6.00

Hg 250

250

31

31

30.00

9.00

6.00

Hg 125

3,875

3

30.00

9.00

6.00

Hg 250

750

Visina
svetiljke
(m)

Širina
Vrsta
puta (m) sijalice **

Snaga
(W)

6

Ул. Бошка Бухе

2
1

1

30.00

6.00

6.00

Hg 250

250

7

Ул. 29 Октобар

44

44

35.00

9.00

8.00

Na 250

11,000

42

48

35.00

9.00

8.00

Hg 250

12,000

8

8

35.00

12.00

8.00

Na 250

2,000

10

10

35.00

9.00

7.00

лед 90

900

18

18

35.00

9.00

7.00

лед70

1,260

7

7

35.00

9.00

7.00

Hg 250

1,750

8

Ул Немањина

9

Ул.Радмила Лавренчића

2

2

35.00

9.00

7.00

Hg 250

500

10

Ул. Вука Караџића

10

10

35.00

9.00

6.00

Hg 250

2,500

2

4

35.00

9.00

6.00

Hg 250

500

5

5

35.00

9.00

6.00

Hg 250

1,250

2

4

35

9

6

Hg 250

500

1

1

35

6

6

Hg 250

250

2

2

35

6

6

Hg 250

500

4

4

35

9

6

Hg 250

1000

1

2

35

9

6

Hg 250

500

2

2

35

9

6

Hg 250

500

1

2

35

6

6

Hg 125

250

24

24

30

9

6

Hg 250

6000

21

42

30

9

6

Hg 250

5250

6

6

30

9

6

Hg 250

1500

2

2

30

6

6

Hg 250

500

23

23

30

9

6

Hg 250

5750

11

Ул. Санџачких бригада

12

Ул. Пионирска

13

14

Ул. Лимска

Ул. Драгољуба Савића

15
16
17

5

10

30

9

6

Hg 250

1250

7

7

30

10

6

Hg 250

1750

Ул. Вељка Влаховића

10

10

30

9

6

Hg 250

2500

ул. Меше Селимовића

8

10

30

9

6

Hg 250

2000

5

5

30

6

6

Hg 250

1250

5

5

30

9

6

Hg 250

1250

1

2

30

6

6

Hg 250

500

2

2

30

6

6

Hg 250

500

32

30

6

Hg 250

8000

Ул. Моше Пијаде

18

Ул. Лимска - кеј

16
3

6

30

6

Hg 125

750

19

Ул Рефика Кочевића

12

24

30

6

6

Hg 250

6000

8

16

30

6

6

Hg 125

2000

20
21

Ул О.Р. Бригада

5

10

30

6

6

Hg 250

2500

Првомајска

29

29

30

6

6

Hg 250

7250

2

2

30

5

6

Hg 125

250

11

11

30

9

6

Na 100

1100

12

12

30

9

6

Hg 125

1500

4

4

30

8

6

Hg 125

500

Ул.Радомана Пајевића

8

16

30

6

6

Hg 250

4000

Ул.Сретена Гудурића

15

30

30

6

6

Hg 250

7500

Ул. Саве Ковачевића

11

22

30

6

6

Hg 250

5500

72

72

30

9

6

Hg 125

1800

44

30

6

6

Hg 250

11000

22
23
24
25

Ул Боре Пенезића

22
7

7

30

9

6

Hg 125

875

26

Ул. Прибојске чете

11

22

30

9

6

Hg 250

5500

21

42

30

6

6

Hg 250

10500

1

2

30

6

6

Hg 125

125

1

1

30

6

6

Hg 250

250

858 светиљки

