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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 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 3089, од 18.09.2019. године и Решења о образовању комисије за
спровођење поступка јавне набавке број 3090, од 18.09.2019. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – Услуга израде измене и допуне плана детаљне регулације
ЈН бр. 04/19
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Прва београдска гимназија
Адреса: Цара Душана 61, 11000 Београд
Интернет страница: https://www.prvabeogim.edu.rs/
ПИБ: 100040770
МБ: 07003021
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.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/19 је пружање услуге израде измене и допуне плана
детаљне регулације.
4. Контакт (лице или служба)
Лицa за контакт: Горан Обућински
Е - mail адреса: fimigo.beograd@gmail.com
5. Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/19 jeсте пружање услуге израде измене и допуне плана
детаљне регулације.
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Пројектни задатак за израду измене Плана детаљне регулације за подручје између
улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Kошћушка и постојеће пруге на
Дорћолу, градска општина Стари град, Београд (Службени лист Града Београда
бр. 83/15):
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Припремни радови обухватају:
- Анализу постојећег идејног решења за фискултурну салу и усклађивање са важећим
Законом, прописима и нормативима;
- Kореспонденцију са релевантним институцијама Града Београда зарад добијања
мишљења о покретању иницијативе о измени важећег плана детаљне регулације на
предметном подручју;
- По добијању позитивних мишљења, покретање иницијативе о измени важећег плана
детаљне регулације на предметном подручју;
- Kореспонденцију са релевантним градским институцијама приликом прикупљања
додатних мишљења неопходних за доношење Одлуке о приступању изради измена и
допуна плана;
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- Састављање елемената Одлуке о приступању изради измена и допуна плана;
- Kонсултантске услуге до усвајања Одлуке о приступању изради измена и допуна
плана од стране Скупштине Града Београда
2. ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША
KОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ, ГРАДСКА ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР. 83/15)
Измена и допуна Плана врши се у циљу обезбеђења услова за изградњу фискултурне
сале у оквиру Прве београдске гимназије, која се налази у обухвату Плана. Обухват
измене чине KП 975 и 977 KО Стари Град, односно блок између улица Цара Душана,
Добрачине, Скендербегове и Доситејеве. Оријентациона површина обухвата је 0.43 ха.
У цену нису урачунати трошкови прибављања геодетских и геолошких подлога, услова
и сагласности јавних предузећа и други административни трошкови настали током
спровођења процедуре израде плана.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).
4) Услов:да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
( чл.75.ст. 1. тач. 5) Закона).

5) Услов: 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, (чл. 75. ст. 2. Закона).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
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потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из
одговарајућег регистра;
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице
као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. став 1. тачке 1) - 4) ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи - правна лица
и предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан
да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у
регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.
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У складу са одредбом члана 77 став 4 Закона, понуђачи могу доказати испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку достављањем Изјаве која је саставни део
Конкурсне документације (Образац VI).
5) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Понуђач (правно лице, предузетник и
физичко лице) је дужан да наведе у понуди 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. Образац Изјаве дат је у Конкурсној документацији (Образац
VII).
IV-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:
1.
Да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има једно
запослено или радно ангажовано лице које ће бити ангажовани на пројекту и то:
 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 200 Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката, што доказује прилагањем:
- Уговора о раду или радном ангажовању за наведено лице
- Одговарајућег М обрасца за наведено радно ангажовано лице, уколико
је такав образац могуће доставити у моменту подношења понуде, у
складу са прописима о обавезном социјалном осигурању
- Фотокопије лиценце 200 издате од ИКС, са потврдом да је лиценца
важећа, односно да иста није престала да важи или да није одузета
одлуком Суда части
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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог
закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су, подаци који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.
IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуњености услова из чл.75. ст.1.тачка 5) закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача о
испуњености услова из члана 75. Закона, (Образац VI конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) Закона, док остале услове испуњавају заједно. Понуђач је дужан да достави за сваког
члана групе понуђача Изјаву понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из
члана 75. Закона, (Образац VI Конкурсне документације), која мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Услов из чл. 75. ст.1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за
контакт.
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,
као и особу за контакт.
Понуду доставити на адресу: Прва београдска гимназија Цара Душана 61, 11000
Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.09.2019. године
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до 10 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 10.30
часова, у просторијама наручиоца.
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.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Прва београдска
гимназија Цара Душана 61, 11000 Београд са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за
контакт. 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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, 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.
7. 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, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
- 30% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по покретању иницијативе за измену плана
- 40% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по доношењу Одлуке о приступању изради измена
и допуна важећег плана
- 30% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по доношењу Одлуке о приступању изради измена
и допуна важећег плана.
2. ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША KОШЋУШКА И
ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД
(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР. 83/15):
- Припрема елабората за рани јавни увид – 15% вредности израде измена и допуна
постојећег Плана, према спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана
пријема фактуре
- Израда нацрта плана – 45% вредности израде измена и допуна постојећег Плана,
према спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана пријема фактуре
- Спровођење јавног увида, поступање по примедбама – 30% вредности израде измена
и допуна постојећег Плана, према спецификацији са структуром цене, у року од 45
дана од дана пријема фактуре
- Доношење плана – 10% вредности израде измена и допуна постојећег Плана, према
спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана пријема фактуре
8.2. Захтев у погледу рока
Рок за извршење услуга не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од
дана добијања свих неопходних услова комуналних предузећа. Уколико понуђач понуди
дужи рок извршења услуге, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
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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.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора на име
средства финансијског обезбеђења уговора, достави регистровану бланко сопствену
(соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране
овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10%
од уговорене вредности набавке, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 (тридесет)
дана дужим од уговореног рока за извршење услуге.
Достављена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење Народне
банке Србије. Уз менично овлашћење мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће наплатити меницу у случају да Понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе, без посебног обавештења Понуђачу.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011 и 139/2014-др.закон).
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail
fimigo.beograd@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац ће обезбедити пријем захтева у времену понедељак - петак од 07.30
- 15.30 часова. Захтеви примљени ван наведеног времена биће сматрани захтевима
примљеним првог наредног радног дана.
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. 04/19“.
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 04/19
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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.
13. 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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за
извршење услуге. Уколико доделу уговора није могуће извршити ни на овај начин
уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
Уколико доделу уговора не буде могуће извршити ни на овај начин, наручилац ће
донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума –
жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац
ће позвати све понуђаче да присуствују жребању и о истом ће бити сачињен записник.
Жребање ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом, на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 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 исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или
253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке.
18. 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.
19. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 04/19
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Употреба печата у припреми понуде није обавезна.
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VI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке 04/19, испуњава све услове из чл. 75. 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) 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);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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
Подизвођач____________________________________________
[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке 04/19, испуњава све услове из чл. 75. 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) 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, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке услуге израде измене и допуне плана детаљне регулације, ЈН
бр. 04/19, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорно лице:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге израде
измене и допуне плана детаљне регулације, ЈН број 04/19.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 04/19

18/ 28

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Укупна цена без ПДВ
Укупна цена са ПДВ
Рок израде документације
Рок важења понуде
45 дана од дана испостављања
рачуна, односно регистрације
рачуна у ЦРФ

Рок за плаћање

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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IX СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ИЗРАДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Ред.
бр.

ОПИС

1.
2.
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ИЗРАДА
ИЗМЕНА
И
ДОПУНА
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ПОДРУЧЈЕ
ИЗМЕЂУ
2. УЛИЦА:
ФРАНЦУСКЕ,
ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША
KОШЋУШКА
И
ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА
ДОРЋОЛУ,
ГРАДСКА
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД,
БЕОГРАД
(СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР.
83/15)

Јед. мере

Количина

Јединична цена без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

3.

4.

5.

6.

Комплет

1

Комплет

1

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:
ЗА ПОНУЂАЧА
М.П. _________________
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X МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде
изабрана.
Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у
моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.
Модел уговора мора бити потписан и оверен.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Закључен између:
ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ са седиштем у Београду, Цара Душана 61, ПИБ:
100040770, Матични број: 07003021, коју заступа директор Александар Андрејић (у
даљем тексту: наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: пружалац услуге),
Основ уговора:
ЈН Број: 04/19
Број и датум одлуке о додели уговора:..................... (попуњава се по доношењу Одлуке)
Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од ________________ 2019. године
Члан 1.
Предмет Уговора су услуге израде измене и допуне плана детаљне регулације
за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и
постојеће пруге на Дорћолу, Градска општина Стари град, Београд (Службени
лист града Београда бр. 83/15) која је ближе одређена усвојеном понудом пружаоца
услуге број ________ од _________ 2019. године, датој у поступку јавне набавке
мале вредности услуга бр. 04/19, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извшење услуга из члана 1. Уговора износи
укупно __________________________________ динара без ПДВ-а, односно
_________________динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
У цену су урачунати цена предмета јавне набавке, трошкови превоза и средстава
за рад, као и потребног материјала за стручну и квалитетну реализацију уговорених
услуга, као и све остале пратеће трошкове везане за пружање предметних услуга.
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У цену нису урачунати трошкови такси и прибављања услова од стране
комуналних организација, које сноси наручилац.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
- 30% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по покретању иницијативе за измену плана
- 40% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по доношењу Одлуке о приступању изради измена
и допуна важећег плана
- 30% вредности припремних радова, према спецификацији са структуром цене, у року
од 45 дана од дана пријема фактуре, по доношењу Одлуке о приступању изради измена
и допуна важећег плана.
2. ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША KОШЋУШКА И
ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД
(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР. 83/15):
- Припрема елабората за рани јавни увид – 15% вредности израде измена и допуна
постојећег Плана, према спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана
пријема фактуре
- Израда нацрта плана – 45% вредности израде измена и допуна постојећег Плана,
према спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана пријема фактуре
- Спровођење јавног увида, поступање по примедбама – 30% вредности израде измена
и допуна постојећег Плана, према спецификацији са структуром цене, у року од 45
дана од дана пријема фактуре
- Доношење плана – 10% вредности израде измена и допуна постојећег Плана, према
спецификацији са структуром цене, у року од 45 дана од дана пријема фактуре
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у
року од _________ календарских дана (рок не може бити дужи од 90 дана), рачунајући
од дана добијања свих неопходних услова комуналних предузећа.
Уколико Пружалац услуге не изврши услуге у року из става 1. овог члана, дужан
је да плати уговорну казну у износу од 0,5% за сваки дан закашњења, с тим што укупан
износ уговорне казне не може бити већи од 10% од уговорене вредности услуга из
члана 2. овог уговора.
Члан 5.
Пружалац улуге се обавезује да изврши услугу у целости према техничкој
спецификацији наручиоца, која је саставни део овог уговора, као и да приликом
закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење
посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дуже од истека
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рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити безусловна и платива на први
позив, а у корист Наручиоца. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се
продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге плати уговорену цену под условима
и на начин одређен чланом 3. овог уговора.
Члан 7.
Ако се у току извршења овог Уговора покаже да се Пружалац услуге не
придржава одредаба овог Уговора и услова из конкурсне документације и своје понуде,
односно да предмет Уговора не извршава у складу са правилима струке и да то има за
последицу кашњење у реализацији уговорних обавеза, Наручилац ће упозорити
Пружаоца услуге на то и одредити му примерен рок да отклони недостатке.
Члан 8.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, односно уколико имају
видљиве мане, Наручилац има право да одбије пријем пројектних документација и у
року од три дана о томе писмено обавести Пружаоца услуга.
Наручилац који је уредно обавестио Пружаоца услуга о уоченим недостацима
има право да захтева њихово отклањање у року од седам дана од дана пријема
обавештења.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
ако Пружалац услуге у року од 15 дана од дана закључења уговора не
достави бланко соло меницу;
- уколико Пружалац услуге касни са извршењем услуге дуже од 15
календарских дана, као и ако Пружалац услуге не изврши услуге у складу са
условима из конкурсне документације и усвојене понуде или из неоправданих
разлога прекине са извршењем услуге;
- уколико извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Пружаоца услуге, а Пружалац
услуге није поступио по примедбама Наручиоца у року одређеном овим
Уговором;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних
последица по Наручиоца.
У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да за услуге које су
предмет овог Уговора ангажује другог Пружаоца услуге и да активира бланко соло
меницу за добро извршење посла. Пружалац услуге је у наведеном случају обавезан да
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметне услуге
по овом уговору и цене услуге новог вршиоца услуге.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 04/19

25/ 28

Члан 10.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором,
права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење
уговорних обавеза.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти и слично.
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
У случају да догађаји више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје
обавезе , исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора.
Члан 11.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и других позитивних
законских прописа из ове области.
Члан 12.
Прилог и саставни део овог уговора је:
- Понуда Пружаоца услуге бр. ________ од __________2019. године
- Конкурсна документација за јавну набавку број 04/19 у којој је садржана
Спецификација предмета јавне набавке (одељак III конкурсне документације).
Члан 13.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна и
закључује се до извршења услуге.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:

____________________

ЗА НАРУЧИОЦА:

______________________
Александар Андрејић, директор
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XI 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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XII 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 услуге израде измене и допуне плана детаљне регулацијебр.
04/19, 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.
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