КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У КОЛЕКТИВНИМ
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА, ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП „ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО
ЈН 06/19-M
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 50700000
Укупан број страна: 31
Крајњи рок за достављање понуда:
закључно са 31.10.2019. године до 12:00 часова
Отварање понуда: 12:30 часова

Панчево, октобар 2019. године

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), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06/19-М бр. 1367 од 21.10.2019.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06/19-М, бр. 1368 од 21.10.2019. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга – одржавања електроинсталација у колективним стамбеним зградама,

градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево
број JН 06/19-М

Поглавље
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево
Адреса: Његошева 1а, 26000 Панчево
Интернет страница: www.gsapancevo.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 06/19-М су услуге - одржавања електроинсталација

у колективним
стамбеним зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена
агенција“ Панчево.
Шифра из ОРН: 50700000- Услуге поправки и одржавања инсталација у зградама
1.4. Партије
Набавка није обликована по партијама.
1.5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора. Уговор ће се закључити између једног
наручиоца и једног понуђача.
1.6. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Марина Милаков, референт за надзор и одржавање електроинсталација и громобрана и
Даниела Бирак, самостални референт за кадровске и правне послове
Контакт телефон: 013/304932
E-mail osa@3dnet.rs
1.7. Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним

набавкама на: интернет адреси www.gsapancevo.rs и Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу

јавних набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево,
најкасније последњег дана истека рока, односно 31.10.2019. године до 12:00 часова.
1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по
истеку рока за подношење понуда, односно 31.10.2019. године у 12:30 часова уз присуство
овлашћених представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача
подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка
отварања понуда.
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.
Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
ЗЈН.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
2.1. Списак планираних радних захвата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Излазак на објекат;
Замена тастера прекидача;
Замена аутомата;
Зaмена сијалице;
Замена топљивог осигурача;
Замена наизменичног прекидача;
Замена флуоцеви;
Замена грла сијалице Е 27;
Замена склопке ( разни типови );
Прeвезивање електроинсталације;
Замена стартера флуоцеви;
Замена бродске плафоњере;
Замена електробројила;
Замена контакт завртња;
Замена капе осигурача К2;
Поправке степенишног аутомата;
Испитивање и мерење електроинсталације;
Уградња кабла ПП 5x2,5 mm по l=1m;
Уградња кабла ПП 5x4 mm по l=1m;
Уградња кабла ПП 5x6 mm по l=1m;
Монтажа ножастих осигурача 3x ПК 200/80;
Замена шуко прикључнице;
Замена пригушне флуо цеви;
Замена ТЗ осигурача у табли;
Замена обујмице са бушењем;
Замена разводне кутије ОГ;
Замена трофазне прикључнице.

2.2. Периодичан преглед се састоји од:
1.
2.
3.
4.

Преглед ормана заједничке потрошње;
Преглед свих тастера и прекидача у заједничком делу зграде;
Преглед светиљки у заједничком делу зграде;
Преглед комплетне подрумске инсталације.

2.3. Опис додатних нестандардних радова на и у стамбеној згради,градским становима и пословном
простору:
1.
2.
3.

Уградња, интервенције и поправке на громобранској инсталацији;
Уградња, интервенције и поправке на интерфонској инсталацији;
Уградња, интервенције и поправке система за видео надзор;
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4.

Уградња, интервенције и поправке на антенским системима.

2.4. Уколико се покаже потреба за обављање и других послова ради одржавања електроинсталација у
колективним стамбеним зградама и градским становима, Понуђач је дужан да их обави под условима и
на начин прописан овом документацијом и уговором.
Послови хитних интервенција и текућег одржавања обављају се сваког радног дана, суботом, недељом и
празником у све три смене, према поднетим пријавама кварова и захтевима за интервенције.
Радови инвестиционог одржавања додатно и посебно се уговарају и прецизирају у оквиру услова овог позива.
Послови хитних интервенција обављају се одмах по позиву или најкасније у року од 48 сати од позивања.
Послови текућег и инвестиционог одржавања обављају се у року који уговорне стране договоре за сваки
конкретан посао.
Изршилац је обавезан да за услуге инвестиционог одржавања, стамбена заједница и Наручиоцу у року од
највише 5 дана достави понуду са трошковима материјала и обрачунатим бројем норма сати за тражену
услугу.
Гаранција на изведене радове је 1 година.
Гаранција за уграђене делове је она коју даје произвођач уграђеног дела.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
3.1.1.

1)
2)

3)
4)
5)

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
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);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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);
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).

3.1.2.

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

Финансијски капацитет
Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци; има позитивно пословање
последње 3 године; и да је у претходне три обрачунске године остварио укупан минимални
промет предметних услуга у висини двоструког износа од процењене вредности предметне набавке
(минимум 2.000.000,00 динара).
Кадровски капацитет
Да има минимум 2 запослена ВКВ радника електро струке, минимум 2 запослена КВ радника
електроструке и минимум 1 запосленог електроинжињера са лиценцом 450.
Пословни капацитет
Да је у претходне 3 године радио на пословима одржавања електоринсталација у колективним
стамбеним зградама.
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IV УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац 5), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
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.
Такође, попуњава и Референту листу и доставља потврде Наручилаца у поступцима јавних набаки у претходне
три године, у којима је реализовао закључене уговоре.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује на следећи начин:

Финансијски капацитет
Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци; има позитивно пословање последње 3
године; и да је у претхододне три обрачунске године остварило укупан минимални промет
предметних услуга у висини двоструког износа од процењене вредности предметне набавке
(минимум 4.000.000,00 динара).
-

Потврда Народне банке Србије о броју дана
неликвидности
Финансијски извештај за 2016, 2017. и 2018. годину

Кадровски капацитет
Да има минимум 2 запослена ВКВ радника електро струке, минимум 2 запослена КВ радника
електроструке и минимум 1 запосленог електроинжињера са лиценцом 450.

-

Попуњена, потписана и печатирана Изјава о кадровском капацитету која је саставни део ове конкурсне
документације.
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Пословни капацитет
Да је у претходне 3 године радио на пословима одржавања електоринсталација у колективним
стамбеним зградама

- Потврде референтних наручилаца
- Попуњен део конкурсне документације који се односи на референце,
списак референтних наручилаца

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА , мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНЕ УСЛОВЕ испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу
(члан 81. став 7. ЗЈН).
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на
основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије
захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа
о испуњености услова.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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/ закључења
уговора/ важења уговора и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а
НБС.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ (члан 79. став 7. ЗЈН).
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79.
став 8, 9. и 10. ЗЈН).
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или
конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде:
ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ КРИТЕРИЈУМИМА:
понуђена цена (ЦЕ)
социјални критеријуми (СК)

-

до 80 бодова
до 20 бодова

ББ = ЦЕ+СК

3.2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ЦЕ) максимално 80 бодова
Број бодова за понуђену цену у односу на најнижу се рачуна по формули:
ЦЕ= максималан број бодова (до 80) х најнижа понуђена цена
понуђена цена
3.3. СОЦИЈАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ (СК) максимално 20 бодова
Социјални критеријум (СК) садржи могућности отплате услуга на рате (О).
СК=О
О= О1+О2+О3+О4+О5+О6
О1- могућност пружања услуга на отплату преко 25.000,00 дин. на 3 и више рата
- 3,0 бода
О2 - могућност пружања услуга на отплату преко 50.000,00 дин. на 5 и више рата
- 3,5 бода
О3 - могућност пружања услуга на отплату преко 150.000,00 дин. на 8 и више рата
- 4,0 бода
О4 - могућност пружања услуга на отплату преко 250.000,00 дин. на 10 и више рата
- 4,5 бода
О5 - могућност пружања услуга на отплату преко 500.000,00 дин.на 12 и више рата - 5,0 бода
3.4. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор
најповољније понуде и закључити уговора у ситуацији када постоје два или више понуда са истом
понуђеном ценом:
У случају да понуде имају исти број бодова, предност ће имати понуда са најнижом ценом.
Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену
цену, Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања
жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
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Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________ (назив
понуђача или члана групе понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности услуге – одржавања

електроинсталација у колективним стамбеним зградама, градским становима и пословном простору
које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М, изјављујем да сам упознат са свим
условима и захтевима из конкурсне документације и подносим ову понуду бр. _______________ од
______________________ године (унети број и датум понуде)
5.1. 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

5.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, а уколико понуду подноси група понуђача, уписати податке о свим учесницима
заједничке понуде.
5.3. 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
подизвођач:

2)

набавке

који

ће

извршити

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

набавке

који

ће

извршити

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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5.4. 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.
5.5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ
ЗГРАДАМА , ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП „ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО
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5.6. ЦЕНА СА СТРУКТУРОМ

ЦЕНА
РАДА

ЗАВИСНИ
РАЗЛИКА
ТРОШКОВИ У ЦЕНИ

ЦЕНА БЕЗ ЦЕНА СА
ПДВа
ПДВом

Цена норма сата
за
све
интервенције у I
смени
радног
времена понуђача
радним даном и
суботом
Цена норма сата
за
све
интервенције у II
смени
радног
времена понуђача
радним даном и
суботом
Цена норма сата
за
све
интервенције у III
смени
радног
времена понуђача
радним даном и
суботом
Цена норма сата
недељом
и
празником за све
три смене
-

Цена рада - уписати цену коју Понуђач плаћа непосредним извршиоцима

-

Зависни трошкови - уписати зависне (посредне) трошкове које Понуђач има у извршењу ове
услуге(трошкови превоза,осигурање и др.).

-

Разлика у цени - уписати разлику у цени где спадају сви остали трошкови и добит за наведене радове.

-

Цена без ПДВа - уписати понуђену цену у динарима без ПДВ-а

-

Цена са ПДВом – уписати понуђену цену у динарима са ПДВом
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5.6. МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА НА РАТЕ

Могућност плаћања на Понуда понуђача
рате
преко 25.000,00 динара
преко 50.000,00 динара
преко 150.000,00 динара
преко 250.000,00 динара
преко 500.000,00 динара

Минимум
Минимум 3 рате
Минимум 5 рата
Минимум 8 рата
Минимум 10 рата
Минимум 12 рата

Цена је фиксна за период трајања уговора.
Рок плаћања: Уплата на рачун у року од 45 дана пријема исправног рачуна
Рок важења понуде: _______ дана од отварања пнуда (минимум 30 дана)
Гаранција квалитета:
Гаранција на изведене радове је 1 година.
Гаранција за уграђене делове је она коју даје произвођач уграђеног дела.
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у конкурсној
документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.

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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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
услуга: одржавања електроинсталација у колективним стамбеним зградама, градским становима и
пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке услуга – одржавања електроинсталација
у колективним стамбеним зградама, градским
становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
6. Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског и кадровског капацитета у складу са
тачком 1.2. Услова.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом
доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да
сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
у колективним стамбеним зградама, градским
набавке услуга – одржавања електроинсталација
становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава
услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом
Образац копирати у потребном броју примерака
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XI ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да располажем кадровским
капацитетом који је постављен као додатни услов од стране наручиоца.

СТРУКТУРА СТРУЧНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈУ ДОБАВЉАЧ НАМЕРАВА АНГАЖОВАТИ НА
ПРУЖАЊУ УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Р. бр.

Име и презиме

Стручна спрема

Посао
обавља

који

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

Датум ___________________
У _______________________

MП

Понуђач, (потпис и печат)
__________________________
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XII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА

Р.бр.

Назив наручиоца
услуга

Врста услуга

Датум извршења
услуга

Износ
наплаћених
услуга

1.
2.
3.
5.
6.
7.

У ______________

M.П.

Датум: ______________

Одговорно лице
______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА

1. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, кога заступа директор Ненад Ракић,
дипл. менаџер (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ:104395523; МБ: 20157810, са једне стране и
2. __________________________________________________________ (назив и адреса Добављача), које
заступа ______________________ (у даљем тексту: Добављач ), ПИБ _______________, матични број
______________________, с друге стране,
у Панчеву, дана_____________2019.године
Основ уговора:
ЈН Број: 06/19-М
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_____________________

Закључују дана _____________________
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У
КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА, ГРАДСКИМ СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

Уговорне стране сагласно констатују да је:
- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности – одржавања електроинсталација у

колективним стамбеним зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М
-

Добављач доставио понуду број _____________ од ___________, примљена код Наручиоца под бројем
___________од _____________, у свему у складу са конкурсном документацијом.
Наручилац доделио уговор Добављачу, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку број
__________ од ____________, Одлуком о додели уговора број ____________ од _____________ у свему
у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
(варијанта: заједничка понуда)
Добављач је носилац посла следеће групе понуђача
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
(варијанта: понуда са подизвођачем)
Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима
Добављач је следећи део набавке:
поверио
подизвођачу
.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 1.
Предмет уговора је: набавка услуга одржавања електроинсталација

у колективним стамбеним
зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево.
Ппланирани радни захвати:
1.
2.
3.
4.

Излазак на објекат;
Замена тастера прекидача;
Замена аутомата;
Зaмена сијалице;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Замена топљивог осигурача;
Замена наизменичног прекидача;
Замена флуоцеви;
Замена грла сијалице Е 27;
Замена склопке ( разни типови );
Прeвезивање електроинсталације;
Замена стартера флуоцеви;
Замена бродске плафоњере;
Замена електробројила;
Замена контакт завртња;
Замена капе осигурача К2;
Поправке степенишног аутомата;
Испитивање и мерење електроинсталације;
Уградња кабла ПП 5x2,5 mm по l=1m;
Уградња кабла ПП 5x4 mm по l=1m;
Уградња кабла ПП 5x6 mm по l=1m;
Монтажа ножастих осигурача 3x ПК 200/80;
Замена шуко прикључнице;
Замена пригушне флуо цеви;
Замена ТЗ осигурача у табли;
Замена обујмице са бушењем;
Замена разводне кутије ОГ;
Замена трофазне прикључнице.

Периодичан преглед се састоји од:
1.
2.
3.
4.

Преглед ормана заједничке потрошње;
Преглед свих тастера и прекидача у заједничком делу зграде;
Преглед светиљки у заједничком делу зграде;
Преглед комплетне подрумске инсталације.

Опис додатних нестандардних радова на и у стамбеној згради,градским становима и пословном
простору:
1.
2.
3.
4.

Уградња, интервенције и поправке на громобранској инсталацији;
Уградња, интервенције и поправке на интерфонској инсталацији;
Уградња, интервенције и поправке система за видео надзор;
Уградња, интервенције и поправке на антенским системима.

Уколико се покаже потреба за обављање и других послова ради одржавања електроинсталација у
колективним стамбеним зградама и градским становима, Понуђач је дужан да их обави под условима и на
начин прописан овом документацијом и уговором.

Добављач се обавезује да ће преузета права и обавезе овим уговором извршити у свему
сходно уобичајеним условима за пружање ове врсте услуге, према свом најбољем знању, умећу и
правилима струке, те у свему са пажњом доброг привредника, савесно и у доброј вери.
Члан 2
Цена норма сата за све интервенције у I смени радног времена понуђача радним даном и суботом износи
___________ динара без ПДВ-а .
Цена норма сата за све интервенције у II смени радног времена понуђача радним даном и суботом износи
___________ динара без ПДВ-а .
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Цена норма сата за све интервенције у III смени радног времена понуђача радним даном и суботом износи
___________ динара без ПДВ-а .
Цена норма сата недељом и празником за све три смене увећавају се за ____% у односу на цене у радним
данима.
Цена након истека рока опције понуде цена се може усклађивати са просечном стопом раста зарада у
Републици Србији према подацима Завода за статистику објављени у „Службеном гласнику“ Републике
Србије.

Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуга на рачун број
_____________ који се води
код _________
банке платити уговорену цену у року до 45 дана од дана пријема рачуна.
Добављач ће извршиоцу једном месечно, најкасније до 20-тог у месецу за претходни месец,
испостављати рачуне са спецификацијом извршених радова.
Јединичне цене из понуде Добављача бр.
уговора и не могу се мењати.

Члан 3.
од
___ године су фиксне за све време трајање

Члан 4.
Добављач даје следеће могућности плаћања на рате:

За износе преко 25.000,00
динара
За износе преко 50.000,00
динара
За износе преко 150.000,00
динара
За износе преко 250.000,00
динара
За износе преко 500.000,00
динара

Минимум 3 рате
Минимум 5 рата
Минимум 8 рата
Минимум 10 рата
Минимум 12 рата

Члан 5.
Добављач ће приликом пружања услуге из члана 1. овог уговора, консултовати Наручиоца о свим
подацима који су или могу бити од значаја за пружање услуга ове врсте, а Наручилац се обавезује да
Добављачу услуге у том смислу пружи правовремено све неопходне и тачне податке, информације и
инструкције.
Члан 6.
Гаранција на изведене радове је 1 година.
Гаранција за уграђене делове је она коју даје произвођач уграђеног дела.

Добављач је дужан да изврши све поправке и замене делова, у случају рекламације радова у
гарантном року.
Уколико исти не отклони недостатке у том року, Наручилац може на терет Добављача ангажовати
треће лице.
Члан 7.
Висина казне за случај неиспуњења или делимичног неиспуњења уговорних обавеза је 10% од уговорене
вредности.
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Уколико је причињена штета већа од уговорне казне Добављач је дужан да плати разлику до пуног износа
причињене штете.
Добављач је дужан да плати и уговорну казну од 5% од уговорене вредности ако закасни до 3 дана са
испоруком услуга.
Уколико због кашњења настане штета већа од уговорне казне Добављач је дужан да плати и разлику до пуног
износа штете.
У случају да кашњење буде дуже од 3 дана Добављач је дужан да плати уговорну казну и накнаду штете као и
у случају делимичног испуњења уговорне обавезе.
Уговор са Добављачем може се раскинути и у случају да је најмање 5% од укупног броја стамбених заједница
корисника услуга етажног одржавања уложило образложен, потписан и оверен печатом, приговор на квалитет
изведених услуга предметне набавке.
Проверу навода по приговорима извршиће комисија састављена од по једног представника Наручиоца,
стамбених заједница и Добављача.
Члан 8.
У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза
било које уговорне стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се
ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје, и ниједна уговорна страна нема право на било
какву накнаду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу уговорну страну о
њеном настанку, као и о престанку више силе.
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна оправдано ће се
продужити за време трајања више силе.
У случају трајања више силе дуже од 6 (шест) месеци, свака уговорна страна има право да раскине овај
уговор.
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту
закључења овог уговора и преузимања уговорних обавеза.
Члан 9.
Наручилац ће одмах након потписивања овог уговора одредити лице које ће вршити стручну контролу –
надзор – над радом Добављача и о томе га одмах обавестити.
Лице које врши надзор ће своје примедбе и налоге Добављачу достављати писаним, а Добављач је обавезан да
по њима поступи.
Наручилац је дужан да преко стамбене заједнице омогући Добављачу неометан пролаз и приступ месту
извршења радова.
Члан 10.
Изведени и евидентирани радови морају бити потврђени потписом управника стамбене заједнице или
овлашћеног лица, а у случају одсутности управника, било ког станара зграде у којој су радови изведени и то
пуним именом и презименом и бројем стана.
Радни налози одржавања са потписом станара, достављају се Наручиоцу уз фактуру и сматрају се потврдом
изведених радова.
Уговорне стране сагласне су да се исплата по испостављеним фактурама може извршити само уз достављене
радне налоге одржавања у смислу претходног става овог члана.

Члан 11.
Добављач има право на продужење рокова у случају када је у извршењу радова, а у предвиђеним роковима
био спречен због:
-

мере које предузима држава (ванредно стање, ратних околности, управне мере забране увоза и сл.);
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мере овлашћених органа и организација које се нису могле спречити ни предвидети (изненадни
кварови на трафо станицама, водоводној и путној мрежи а нису изазване деловањем Добављача, те Добављач
оправдано није могао у таквим околностима да изводи радове);
природних догађаја који се сматрају вишом силом и
као и сличних околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе мора одмах обавестити другу страну о догађају и
времену наступања више силе и писмено потврдити препорученим писмом, документујући настале околности,
како би се заједнички са Наручиоцем утврдио нови рок.
Члан 12.
Добављач се обавезује да у року од 15 дана од потписивања уговора, организује сервисну службу или радну
јединицу у Панчеву.
Пријаве о насталом квару се подносе сервисној служби Добављача.
Добављач је обавезан да на пријаву о насталом квару интервенише истог дана када је пријава поднета а
уколико то није могуће, најкасније наредног дана.
У случају хитних интервенција Добављач је у обавези да одмах и без одлагања, по пријему позива или налога
изађе на место где је настала потреба за интервенцијом и изврши поправку квара или заустави даљи настанак
опасности или штете. У случају да не предузме потребне мере и интервенције, сносиће сву штету која настане.
Добављач је дужан да у оквиру послова одржавања електроинсталација обавља све послове: текућег
одржавања, инвестиционог одржавања и хитне интервенције у складу са одредбама Закона о становању и
одржавању стамбених зграда.
Члан 13.
Послови текућег и инвестиционог одржавања обављају се у року који уговорне стране договоре за сваки
конкретан посао. Добављач је обавезан да за услуге инвестиционог одржавања, стамбеној заједници у року од
највише 5 дана достави понуду са трошковима материјала и обрачунатим бројем норма сати за тражену
услугу.
Послови хитних интервенција и текућег одржавања обављају се сваког радног дана, суботом, недељом и
празником у све три смене, према поднетим пријавама кварова и захтевима за интервенције.
Радови инвестиционог одржавања додатно и посебно се уговарају и прецизирају у оквиру услова овог позива.
Члан 14.
Наручилац има право на надокнаду у износу од 5% укупне вредности испостављеног рачуна за радове, на име
трошкова вршења надзора над предметним радовима, као и на надокнаду у износу од 5% укупне вредности
испостављеног рачуна, на име својих манипулативних трошкова, односно 10% по оба основа.
Након пријема рачуна од Добављача, Наручилац ће фактурисати Извођачу надокнаду из претходног става
Члан 15.
Добављач се, ради извршења посла, обавезује да:
обезбеди стручну радну снагу и одреди руководиоца послова;
спроводи мере заштите на раду и осигурање радника;
води уредно прописану документацију о извођењу радова;
надокнади или отклони причињену штету;
уклони по завршетку радова преостали материјал и отпад.
У случају да Наручилац има примедби на квалитет извршених радова обавестиће о томе Добављача одмах по
сазнању за утврђене недостатке, а Добављач је обавезан да утврђене недостатке без одлагања отклони и о томе
обавести Наручиоца.
Члан 16.
Овај уговор закључује се на одређено време, са роком важења од 1 године и може се мењати само Анексом.
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Члан 17.
Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном вољом, вансудским путем,
уколико:
Добављач неблаговремено обавља уговорене радове;
Добављач на било који начин, грубо крши одредбе овог уговора;
Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 2. овог уговора.
Добављач не измирује обавезе из члана 14. овог уговора.
Добављач не достави понуду у року од 5 дана од издавања налога од стране наручиоца.
Члан 18.
Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и
упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави рок од 8 дана за извршење уговором
прихваћених обавеза.
Уколико у остављеном року не буду извршене уговорне обавезе из става 1. овог члана, друга уговорна страна
раскинуће Уговор.
У случају раскида уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се
основу уговор раскида. Уговор се раскида у року од 30 дана од пријема изјаве о раскидању.
Члан 19.
Добављач се обавезује да спроведе мере заштите на раду, о свом трошку.
Члан 20.
На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 21.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.
Члан 22.
Саставни део овог уговора ја Понуда број: ________од _______2019. године, као и Техничка спецификација
Наручиоца из конкурсне документације.
Средства за реализацију овог уговора су предвиђена Планом и програмом пословања ЈП „ГСА“ Панчево.
Члан 23.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, 4 (четири) примерка за Наручиоца и 2 (два)
примерка за Добављача.

Добављач:

Наручилац:
ЈП „ГСА“ Панчево
директор,
Ненад Ракић, дипл. менаџер

______________________________

__________________________

Напомена
Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом
садржином.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са
Споразумом који је саставни део понуде.
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XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
14.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
14.2. 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 „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга
– одржавања електроинсталација у колективним стамбеним зградама, градским становима и
пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М – „НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.10.2019.
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 наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде
• врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке
• Модел уговора
• образац структуре цене
• образац трошкова припреме понуде
• Образац изјаве о независној понуди
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
• Oбразац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица
понуђача, и оверени печатом

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 Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању
обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјаве под
моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу
са члном 75, став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој
понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који
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се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), 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.
14.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
14.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
14.5. 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 „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – одржавања електроинсталација у колективним стамбеним
зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево, број JН 06/19-М – „НЕ ОТВАРАТИ”” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавања електроинсталација у колективним стамбеним
зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево, број JН 06/19-М - „НЕ ОТВАРАТИ”” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - одржавања електроинсталација у колективним стамбеним
зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево, број JН 06/19-М – „НЕ ОТВАРАТИ”” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - одржавања електроинсталација у колективним
стамбеним зградама, градским становима и пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена
агенција“ Панчево, број JН 06/19-М – „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.
14.6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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14.7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
14.8. 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 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
14.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема рачуна који испоставља понуђач, а којим је потврђена
извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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 на може мењати понуду.
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14.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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.
14.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
14.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Добављач је дужан да изврши све поправке и замене делова, у случају рекламације радова у
гарантном року.
Уколико исти не отклони недостатке у том року, Наручилац може на терет Добављача ангажовати
треће лице.
14.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: osa@3dnet.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 06/19-M.
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.
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14.15. 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.
14.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом
83. Закона став 12, 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 банкарску гаранцију на износ од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
14.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољинија понуда“.
14.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
У случају да понуде имају исти број бодова, предност ће имати понуда са најнижом ценом.
Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену
цену, Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања
жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.
14.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
14.20. РОКОВИ И НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ
О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156 ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за
доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
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Примерак захтва за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail osa@3dnet.rs, факсом на
број 013/304933 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.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац
није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке
из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при
чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у
поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000 динара, као и да поступи у свему сагласно
Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права који се налази на сајту Републичке
комисије, а које ће бити представљено у наставку текста.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. Закона.
14.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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