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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 и 41/2019), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број ЈНМВ К 51/19, број IV-404-680/2019 од 17.12.2019. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ К 51/19, број IV-404-680/2019
од 17.12.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу
ЈНМВ К 51/19
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 51/19 је услуга израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу
Ознака из општег речника набавке:
•

71300000 – Техничке услуге

2. Контакт
E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
TEHNIČKI OPIS RADOVA KOJI ĆE SE IZVODITI
Investitor: GRAD SUBOTICA
Građevina: VIŠEPORODIČNI STABMENI OBJEKAT NAMENJEN SOCIJALNOM
STANOVANJU, SPRATNOSTI P+2 I P+3
Mesto: SUBOTICA, Karađorđev put, parcela 1229/2 K.O. Stari grad
OPIS IZVRŠENJA USLUGE JAVNE NABAVKE
U okviru kompleksa objekata namenjenim socijalnom stanovanju kao objekata od javnog
značaja, planirana je izgradnja tri objekta (situacija u prilogu).
U I fazi izgradnje planira se paralelno izvođenje radova na izgradnji prvog stambenog objekta
i komunalnо opremanjе kompleksa socijalnog stanovanja.
Predmet ove javne nabavke je komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja za I
fazu izgradnje stambenog objekta i obuhvata sledeće radove:
1. spoljno uređenje
2. spoljne hidrotehničke instalacije - vodovod i kanalizacija
3. elektroenergetske instalacije za CS i GSH
4. elektroenergetske instalacije za spoljnu rasvetu
5. cevna infrastruktura za TK instalacije
Tehnički opisi i predmeri za gore pomenuto komunalno opremanje kompleksa socijalnog
stanovanja nalaze se u okviru konkursne dokumentacije.
Početak izvođenja radova na komunalnom opremanju kompleksa socijalnog stanovanja
zavisiće od dinamike izvođenja radova Izvođača na izgradnji samog stambenog objekta (koji
je označen na situacionom planu iz priloga).
U prilogu se nalaze grafički prilozi iz projektno tehničke dokumentacije:
1. situacija za spoljno uređenje
2. situacija za spoljne hidrotehničke instalacije - vodovod i kanalizacija
3. situacija za elektroenergetske instalacije za CS i GSH
4. situacija za elektroenergetske instalacije za spoljnu rasvetu
5. situacija za cevnu infrastrukturu za TK instalacije
1.

TEHNIČKI OPIS - SPOLJNO UREĐENJE

Na zahtev Investitora GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICA i na osnovu projektnog
rešenja objekta, snimljene situacije na licu mesta i prema građevinske dozvole broj ROP-SUB25870-CPIH-5/2019 od 27.02.2019. izdatih od strane Sekretarijata za građevinarstvo Gradske
uprave Grada Subotica i prema važećim propisima urađen je projekat spoljnog uređenja I. faza
oko VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NAMENJENOG SOCIJALNOM
STANOVANJU na katastarskoj parceli br. 1229/2 k.o. Stari Grad.
OPŠTE NAPOMENE
Izvođač radova je dužan da za sav materijal i opremu koji su ugrađeni pribavi ateste o kvalitetu
i da se u potpunosti pridržava projektnih rešenja kao i svih važećih normativa, tehničkih propisa
i standarda.
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Ukoliko Investitor, nadzorni organ ili izvođač radova uoče tehničku ili inženjersku grešku u
projektnoj dokumentaciji dužni su da blagovremeno upozore projektanta na vrstu i karakter
greške.
Za sve eventualne posebne izmene projektnog rešenja investitor i izvođač radova su dužni da
obrate projektantu i da zatraže njegovu pismenu saglasnost.
Spoljno uređenje I. faza oko višeporodičnog stambenog objekta
Pristup planiranim zgradama je iz ulice Ive Senjanina preko priključne saobraćajnice.
Pristup kao i unutrašnji saobraćajnice su širine 6 metara.
U dvorištu objekta predviđen je parking prostor i kolovoz za putnička vozila, a ostalo je zelena
površina koja se zatravljuje.
Tačan položaj parkinga zajedno sa smerom kretanja vozila da se videti na grafičkom prilogu.
Na planiranom parking prostoru obezbeđen je 34 parking mesta.
Parking mesta za putnička vozila se postavljaju pod uglom od 90 stepeni u odnosu na
saobraćajnicu.
Pristup sa saobraćajnice do objekta predviđena je izradom pešačkih satza.
Gornji noseći sloj parking prostora je predviđen da bude od raster kocki d=8cm koje se
postavljaju na sloj rečnog peska od 5cm ispod kojeg treba staviti sloj drobljenog kamena od
20cm i peska 30cm. Navedeni materijali za izradu nosivog sloja raster kocki moraju ispunjavati
određene uslove u pogledu mahaničkih karakteristika, granulometrijskog sastava, nosivosti i
ostalih uslova prema vežećim standardima.
Oblaganje parking prostora izvesti raster kockama sive boje dok obeležavanje parking prostora
(podela na parking prostore) od raster kocki crvene boje. Takođe je potrebno uraditi i farbanje
horizontalne signalizacije (brojevi parkinga i strelice sa obaveznim smerom kretanjem ) na
rater kockama.
Ceo parking prostor uokviriti ivičnjacima dimenzije 18/24cm, od renomiranog proizvođača,
ugrađivanje izvesti na podlozi od betona MB30 po kotama iz projekta.
Gornji noseći sloj kolovoza za putnička vozila je predviđen da bude od asfaltbetona AB8
d=4cm koji je potrebno ugraditi na bituminizirani noseći sloj BNS 22 d=8cm ispod kojeg je
potrebno staviti drobljeni kamen d=15+25cm i pesak d=30cm.
Noseći sloj parking prostora kao i kolovoza mora da zadovolji uslove u pogledu otpornosti na
mraz. Gornja površina nosivog sloja mora da je izvedena prema projektovanim kotama i
nagibima.
Parking prostor od kolovozne trake je potrebno razdvojiti betonskim ivičnjacima 24/18cm od
renomiranog proizvođača, ugrađivanje izvesti na podlozi od betona MB30 po kotama iz
projekta.
Ostali deo dvorišta oko objekta ostaje zelena površina.
Za odlaganje kućnog otpada predviđena su ukupno 3 kontejnera.
2. TEHNIČKI OPIS – SPOLJNE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE - VODOVOD I
KANALIZACIJA
Na zahtev Investitora GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICE na osnovu projektnog
rešenja objekta, snimljene situacije na licu mesta i prema građevinske dozvole broj ROPSUB-25870-CPA-6/2019 od 02.07.2019 izdatih od strane Sekretarijata za građevinarstvo
Gradske uprave Grada Subotica i prema važećim propisima za predmetne instalacije urađen je
projekat za izvođenje radova instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantskog voda na izgradnju
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT NAMENJEN SOCIJALNOM STANOVANJU.
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Projekat obuhvata nove instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže. Lokacija objekta
obezbeđuje mogoćnost priključka na uličnu vodovdnu i kanlizacionu mrežu u ulici Ive
Senjanina i 15. Aprila.
VODOSNABDEVANJE:
Vodosnabdevanje objekta se predviđa priključenjem na postojeću javnu vodovodnu mrežu na
uglu ulice Ive Senjanina i 15. Aprila. Priključak na ulični vod izvodi J.K.P. “Vodovod i
kanalizacija” Subotica od PE cevi DN90.
Betonski vodomerni šaht se predviđa na rastojanju od 4m od regulacione linije. Unutrašnja
dimenzija šahta je 2,20m x 1,40m. Za glavno merenje potrošnje vode predviđa se ugradnja
kombinovanog vodomera VWV-S3 prečnika 80/20mm za hidrantsku i sanitarnu vodu.
VODOVOD:
Spoljna sanitarna vodovodna mreža se predviđa kao odvojeni vod od hidrantske mreže od
PEHD PE-100 cevi prečnika DN75 za radni pritisak od PN10. Cevi se polažu u pesak tako da
se ispod cevi nalazi sloj 10cm peska, a iznad temena 30cm. Dubina polaganja cevovoda je 0,9
do 1,2m. Sanitarna vodovodna mreža se predviđa kao prstenasta mreža, koja se izgrađuje u dve
faze. I faza obuhvata izgradnju dela vodovodne mreže dužine cca 100m u vidu grane za potrebe
vodosnabdevanja stambenog objekta koji se gradi u I fazi. Na krajevina mreže se ostavljaju
čvorovi za nastavak mreže u II fazi izgradnje.
HIDRANTSKI VOD:
Spoljna hidrantska mreža se takođe predviđa da se izvodi u dve faze. Cevi su od polietilena
PEHD PE-100 prečnika DN110 za radni pritisak od 10 bari. Cevi se polažu u pesak tako da se
ispod cevi nalazi sloj 10cm peska, a iznad temena 30cm. Dubina polaganja cevovoda je 0,9 do
1,2m. Hidrantska mreža se predviđa kao prstenasta za ceo kompleks sa ukupno 8 nadzemnih
hidranata, koji su raspoređeni tako da svaki objekat bude štićen od požara sa 4 spoljna hidranta.
Raspored i obim faze izgradnje je prikazano u grafičkim prilozima. U I. fazi se predviđa
izgradnja prstenaste mreže oko objekta koji se izgrađuje u I fazi od PEHD cevi DN110 ukupne
dužine 200m, sa ugradnjom 4 nadzemna hidranata.
Za hidrantsku mrežu je potrebno obezbediti 10 l/s vode pri 2,5 bara na svakom hidrantu. Za
obezbeđivanje potrebnog pritiska u hidrantskoj mreži predviđa se izgradnja crpne stanice, tj
postrojenja za povišenje pritiska kapaciteta Q=10 l/s pri H=3 bara. Postrojenje za povišenje
pritiska se sastoji od 3 pumpe (2 radne i 1 rezervne) i bypass voda sa nepovratnim ventilom.
KANALIZACIJA:
Odvođenje upotrebljenih vode - fekalne se rešava priključenjem na postojeću javnu
kanalizacionu mrežu na uglu ulice Ive Senjanina i 15. Aprila.
Spoljni razvod kanalizacija se izvodu u dve faze kako je to prikazano na situaciji gde su
označeni i prečnici cevi i dužina cevovoda kao i mesto crpne stanice.
Za spoljnu kanalizaciju koristiti tvrde PVC cevi za kanalizaciju sa svim potrebnim fazonskim
komadima i zaptivnim materijalom, PVC DN200 za glavni kolektor kanalizacije, a DN160 za
priključke stambenih objekata.
Na mestu lomova su predviđeni kanalizacioni šahtovi. Šaht izraditi od armiranog
vodonepropusnog betona. Njihov tačan položaj i dimenzije se daju videti na grafičkom prilogu.
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U prvoj fazi se izvodi 10 šahtova. Nakon završene instalacije kanalizacije istu ispitati na probni
pritisak od 0,2 bara i nakon ustanovljene ispravnosti mogu se zatrpavati rovovi.
Zbog visinskih razlika, na trasi kanalizacije se predviđa izgradnja prepumnog okna, fekalne
crpne stanice.
Odvod atmosferske vode sa saobraćajnice i parking porvšina predviđa se razlivanjem na zelenu
površinu.
3.

TEHNIČKI OPIS - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE – CS I GSH

Napomena:
Predmet ovog projekta su spoljna infrastruktura (cevi i šahtovi) za napojne kablove stambenih
objekata i EE instalacija za crpnu stanicu za fekalnu kanalizaciju i za GSH uređaje budućeg
kompleksa za socijalno stanovanje u Subotici na kp 1229/2 KO Stari Grad.
Klasifikacija objekta u zavisnosti od spoljašnjih uticaja:
-TEMPERATURA OKOLINE
AA4
-NADMORSKA VISINA
AC1
-PRISUSTVO VODE
AD1
-PRISUSTVO STRANIH ČVRSTIH TELA
AE1
AF1
-KOROZIJA I PRLJAJUĆI MATERIJALI
-UDARI
AG1
-VIBRACIJE
AH1
-PRISUSTVO FLORE/GLJIVICA
AK1
-PRISUSTVO FAUNE
AL1
-EL. MAGN.,EL STATIČKI I JON.UTICAJI
AM1
-SUNČEVO ZRAČENJE
AN1
-SEIZMIČKI EFEKTI
AP1
-MUNJE
AQ1
-OSPOSOBLJENOST LICA
BA1
-EL. OTPORNOST LJUDSKOG TELA
BB1
-DODIR LICA SA POTENCIJALOM ZEMLJE BC1
-MOGUĆNOST EVAKUACIJE
BD1
-PRIRODA MATERIJALA
BE1
-KONSTRUKCIJA ZGRADE
CA1
-STRUKTURA ZGRADE
CB1
Obzirom na klasifikaciju evakuacionih karakteristika BD1 i strukture zgrade CB1 odabrani su
za sva strujna kola kablovi i provodnici tipa PP-Y odnosno J-Y(St)Y, SFTP, RG59 B/U, a za
sigurnosna strujna kola kablovi otporni na požar NHXHX FE180/E90.
Napajanje
Predmetni objekti će se napajati iz budućeg izvoda u OMM, kabelom PP00-A 4x25mm2 koji
se polaže podzemno. Prilikom iskopa rova obavezno vršiti šlicovanje na celoj dužini trase u
cilju pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Iskop vršiti pažljivo, a na kritičnim mestima
ručno. Kabl se polaže u rov 1,0x0,4m.Na mestu gde kabel prolazi ispod puta uvlači se u zaštitni
cev. U isti rov se postavlja i traka FeZn 25x4 paralelno sa napojnim kablom. Zatrpavanje rova
vršiti u slojevima od 10cm sa nabijanjem. Iznad kabela se polažu PVC štitnici i PVC
upozoravajuća traka. Na mestima skretanja trase, postojanja cevi, ukrštanja sa drugim
instalacijama, itd. postavljaju se odgovarajuće kablovske oznake na betonskom stubiću.
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Za novopostavljeni kabel obavezno izvršiti geodetsko snimanje i kartiranje u katastar
podzemnih instalacija. Novopostavljene kablove jednoznačno označiti na oba kraja
ugraviranim pločicama.
Predviđen sistem napajanja je TN-C-S. Kao uzemljivač će se koristiti trakasti uzemljivač prema
grafičkoj dokumentaciji. Od RO-RAS se vodi posebno N i PE provodnik.
Rezervni izvor napajanja
Projektom nije predviđeno rezervni izvor napajanja za gore navedene instalacije. Uređaj za
povišenje pritiska u hidrantskoj mreži će imati napojni kabel direktno iz trafo stanice, što
zadovoljava kriterijume iz čl. 33 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za
gašenje požara.
Predviđeni su fiksni izvodi za hidrotehničku opremu (crpna stanica za fekalnu vodu,
pumpa za povišenje pritiska spoljne hidrantske mreže). Energetsko-upravljački ormani ove
opreme nisu predmet projekta, samo napajanje do ormana. Sami ormani se isporučuje zajedno
sa opremom i obaveza je isporučioca te opreme.
Celokupna instalacija za ove se vodi direktno ukopano u zemlju, delom u zidu ispod
maltera ili u PVC cevima.
Zaštita od električnog udara
Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je sistemom TN-C-S automatskim
isključenjem napajanja. U svim razvodnim ormanima, kao dopunska zaštita, predviđene su FID
sklopke. Svetiljke na dohvat ruke sa metalnim kućištem u svom napojnom kablu moraju imati
treću odn. petu žuto-zelenu žilu za uzemljenje. U sanitarnim čvorovima se izvodi izjednačenje
potencijala pomoću kutije PS 49 i provodnika P-Y 4 mm2, kojim se sve metalne mase vezuju
na uzemljivač. Na šinu za izjednačenje potencijala ŠIP, koji se nalazi kod svakog RO, vezuju
se sve metalne mase u odgovarajuće celine, a šina je povezana sa temeljnim uzemljivačem.
U svim ormanima su predviđeni zaštitni uređaji odvodnici prenapona - prenaponska i
prekostrujna zaštita tako da je cela instalacija zaštićena od indukovanih prenapona
atmosferskog porekla, kao i mogućih komutacionih prenapona izazvanih sklopnim
operacijama.
Gromobranska instalacija
Pošto su hidrotehnički objekti šahtovskog tipa ispod zemlje, gromobranska instalacija nije
predviđena.
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje
Celokupna elektroenergetska instalacija objekta mora se izvesti prema ovom projektu, a moraju
se pridržavati SRPS, Tehnički propisi, Tehničke preporuke i uputstva, koji su korišćeni i pri
izradi projekta, a posebno:
1.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NISKOG NAPONA (Sl. List SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. List SRJ br. 28/95)
2.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH
MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA (Sl. List SFRJ br. 13/78 i
Sl. List SRJ br. 37/95)
3.
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA (Sl. Gl RS br. 58/16)
4.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD ATMOSFERSKIH
PRAŽNJENJA (Sl. List SRJ br. 11/96)
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5.
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA
KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA (Sl.
Glasnik RS br. 72/18)
6.
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl. Glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, /2013-odluka US, 98/2013-odluka US,
132/14 i 145/14, 83/18)
7.
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (Sl. Glasnik RS br. 101/05)
8.
SRPS HD 60364-1 El. Instalacije niskog napona – osnovni principi, procena opštih
karakteristika, definicije
9.
SRPS HD 60364-4-41 Zaštita od električnog udara
10.
SRPS HD 60364-4-43 zaštita od prekomerne struje
11.
SRPS HD 60364-5-51 Izbor i postavljanje električne opreme – opšta pravila
12.
SRPS HD 60364-5-52 Električni razvod
13.
SRPS HD 60364-5-54 Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za
izjednačavanje potencijala
14.
Svi ostali SRPS koji tretiraju ovakvu vrstu objekta
Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da prouči tehničku dokumentaciju, izvrši
upoređenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, i eventualna odstupanja ili
nužnost izmena signalizirati projektantu.
Za svako odstupanje od projekta, izvođač mora imati saglasnost projektanta.
Svi ugrađeni materijali, aparati i oprema mora imati projektovane karakteristike ili bolje,
odgovarati SRPS standardima i posedovati ateste o ispitivanju kvaliteta i karakteristika.
Kod izvođenja elektro radova voditi računa da se što manje oštećuju već izvedeni radovi i
druge instalacije i sprovesti koordinaciju redosleda radova sa drugim strukama.
U toku izvođenja radova izvođač i nadzorni organ su dužni sve izmene evidentirati u svoj
primerak projekta i grafički ih prikazati crvenom trajnom bojom.
Za praćenje i kontrolu izvođenja radova, u skladu sa Zakonom mora biti imenovan
ovlašćeni nadzorni organ.
4.
TEHNIČKI OPIS - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE – SPOLJNA
RASVETA
Napomena:
Predmet ovog projekta su spoljne infrastrukture i instalacije budućeg kompleksa za socijalno
stanovanje u Subotici na kp 1229/2 KO Stari Grad.
Klasifikacija objekta u zavisnosti od spoljašnjih uticaja:
-TEMPERATURA OKOLINE
AA4
-NADMORSKA VISINA
AC1
-PRISUSTVO VODE
AD1
-PRISUSTVO STRANIH ČVRSTIH TELA
AE1
-KOROZIJA I PRLJAJUĆI MATERIJALI
AF1
-UDARI
AG1
-VIBRACIJE
AH1
-PRISUSTVO FLORE/GLJIVICA
AK1
-PRISUSTVO FAUNE
AL1
-EL. MAGN.,EL STATIČKI I JON.UTICAJI
AM1
-SUNČEVO ZRAČENJE
AN1
Услуга израде плана превентивних мера и координација за безбедност на раду –
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-SEIZMIČKI EFEKTI
-MUNJE
-OSPOSOBLJENOST LICA
-EL. OTPORNOST LJUDSKOG TELA
-DODIR LICA SA POTENCIJALOM ZEMLJE
-MOGUĆNOST EVAKUACIJE
-PRIRODA MATERIJALA
-KONSTRUKCIJA ZGRADE
-STRUKTURA ZGRADE

AP1
AQ1
BA1
BB1
BC1
BD1
BE1
CA1
CB1

Obzirom na klasifikaciju evakuacionih karakteristika BD1 i strukture zgrade CB1 odabrani su
za sva strujna kola kablovi i provodnici tipa PP-Y odnosno J-Y(St)Y, SFTP, RG59 B/U, a za
sigurnosna strujna kola kablovi otporni na požar NHXHX FE180/E90.
•
Napajanje objekta
Predmetni objekat će se napajati iz budućeg izvoda u OMM, kabelom PP00-A 4x25mm2 koji
se polaže podzemno. Prilikom iskopa rova obavezno vršiti šlicovanje na celoj dužini trase u
cilju pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Iskop vršiti pažljivo, a na kritičnim mestima
ručno. Kabl se polaže u rov 1,0x0,4m.Na mestu gde kabel prolazi ispod puta uvlači se u zaštitni
cev. U isti rov se postavlja i traka FeZn 25x4 paralelno sa napojnim kablom. Zatrpavanje rova
vršiti u slojevima od 10cm sa nabijanjem. Iznad kabela se polažu PVC štitnici i PVC
upozoravajuća traka. Na mestima skretanja trase, postojanja cevi, ukrštanja sa drugim
instalacijama, itd. postavljaju se odgovarajuće kablovske oznake na betonskom stubiću.
Za novopostavljeni kabel obavezno izvršiti geodetsko snimanje i kartiranje u katastar
podzemnih instalacija. Novopostavljene kablove jednoznačno označiti na oba kraja
ugraviranim pločicama.
Predviđen sistem napajanja je TN-C-S. Kao uzemljivač će se koristiti trakasti uzemljivač prema
grafičkoj dokumentaciji. Od RO-RAS se vodi posebno N i PE provodnik.
•
Osvetljenje
Predviđeno vrsta osvetljenja: spoljno javno.
Spoljno osvetljenje je rešeno sa reflektorima na okruglim pocinkovanim stubovima
visine 8m koji su raspoređeni u zelenim površinama. Napaja se sa posebnog ormana RO-RAS,
a uključuje se pomoću forela.
Predviđene su svetiljke tipa Unistreet BGP 203 sa LED izvorom svetlosti 74W, u zaštiti IP 66,
otpornost na udar IK 08. Svetiljka poseduje prenaponsku zaštitu 10kV.
Celokupna instalacija za ove se vodi direktno ukopano u zemlju, delom u zidu ispod
maltera ili u PVC cevima.
•

Zaštita od električnog udara
Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je sistemom TN-C-S automatskim
isključenjem napajanja. U svim razvodnim ormanima, kao dopunska zaštita, predviđene su FID
sklopke. Svetiljke na dohvat ruke sa metalnim kućištem u svom napojnom kablu moraju imati
treću odn. petu žuto-zelenu žilu za uzemljenje. U sanitarnim čvorovima se izvodi izjednačenje
potencijala pomoću kutije PS 49 i provodnika P-Y 4 mm2, kojim se sve metalne mase vezuju
na uzemljivač. Na šinu za izjednačenje potencijala ŠIP, koji se nalazi kod svakog RO, vezuju
se sve metalne mase u odgovarajuće celine, a šina je povezana sa temeljnim uzemljivačem.
U svim ormanima su predviđeni zaštitni uređaji odvodnici prenapona - prenaponska i
prekostrujna zaštita tako da je cela instalacija zaštićena od indukovanih prenapona
Услуга израде плана превентивних мера и координација за безбедност на раду –
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atmosferskog porekla, kao i mogućih komutacionih prenapona izazvanih sklopnim
operacijama.
•
Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija nije predviđena.
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje
Celokupna elektroenergetska instalacija objekta mora se izvesti prema ovom projektu, a moraju
se pridržavati SRPS, Tehnički propisi, Tehničke preporuke i uputstva, koji su korišćeni i pri
izradi projekta, a posebno:
1.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NISKOG NAPONA (Sl. List SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. List SRJ br. 28/95)
2.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH
MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA (Sl. List SFRJ br. 13/78 i
Sl. List SRJ br. 37/95)
3.
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA (Sl. Gl RS br. 58/16)
4.
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD ATMOSFERSKIH
PRAŽNJENJA (Sl. List SRJ br. 11/96)
5.
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA
KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA (Sl.
Glasnik RS br. 72/18)
6.
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl. Glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, /2013-odluka US, 98/2013-odluka US,
132/14 i 145/14, 83/18)
7.
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (Sl. Glasnik RS br. 101/05)
8.
SRPS HD 60364-1 El. Instalacije niskog napona – osnovni principi, procena opštih
karakteristika, definicije
9.
SRPS HD 60364-4-41 Zaštita od električnog udara
10.
SRPS HD 60364-4-43 zaštita od prekomerne struje
11.
SRPS HD 60364-5-51 Izbor i postavljanje električne opreme – opšta pravila
12.
SRPS HD 60364-5-52 Električni razvod
13.
SRPS HD 60364-5-54 Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za
izjednačavanje potencijala
14.
Svi ostali SRPS koji tretiraju ovakvu vrstu objekta
Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da prouči tehničku dokumentaciju, izvrši
upoređenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, i eventualna odstupanja ili
nužnost izmena signalizirati projektantu.
Za svako odstupanje od projekta, izvođač mora imati saglasnost projektanta.
Svi ugrađeni materijali, aparati i oprema mora imati projektovane karakteristike ili bolje,
odgovarati SRPS standardima i posedovati ateste o ispitivanju kvaliteta i karakteristika.
Kod izvođenja elektro radova voditi računa da se što manje oštećuju već izvedeni radovi i
druge instalacije i sprovesti koordinaciju redosleda radova sa drugim strukama.
U toku izvođenja radova izvođač i nadzorni organ su dužni sve izmene evidentirati u svoj
primerak projekta i grafički ih prikazati crvenom trajnom bojom.
Za praćenje i kontrolu izvođenja radova, u skladu sa Zakonom mora biti imenovan
ovlašćeni nadzorni organ.
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5.

TEHNIČKI OPIS - CEVNA INFRASTRUKTURA ZA TK INSTALACIJE

• Cevna infrastruktura Projektom je predviđeno izgradnja cevne infrastrukture za privodne
telekomunikacione kablove iz postojećeg okna do budućih objekata sa zastitnim cevima PE
fi40 i izrada zidanog ili betoniranog kablovslog okna unutrašnjih dimenzija 1,0x1,0x1.0 m, sa
poklopcem za teški saobraćaj, sve prema uslovima nadležnog operatera. Prema uslovima
„Telekom Srbija“ za priključenje stambenih objekata namenjeno socijalnom stanovanju (na
k.p. 1229/2 K.O. Stari grad ) u Subotici predviđeno je da priključak na EK ( elektronsku
kommunikacionu ) mrežu Subotica može realizovati od PKO br. 220 ( postojećeg kablovskog
okna br. 220 ) do novo planiranog objekta.
• Trasa instalacija Postojeće okno br 220 se nalazi na kp 31130. Trasa prelazi preko parcele kp
1330/3, dalje preko-ispod državnog puta IB reda br. 11.1 na kp 1230/1, nakon ide do kanala,
paralelno sa kanalom, prelazi preko kanala kp 1228 i ulazi na parcelu kp 1229/2, sve u KO
Stari Grad. PKO br. 220 se nalazi na stacionaži 9+270.84. Državni put IB reda br. 11.1. Priljučni
vod od PKO br. 220 ide ispod državnog puta IB reda br. 11.1. Kako je to prikazano na grafičkom
prilogu.
• Tehnologija podbušivanje državnog puta Na stacionaži br. 9+270.84 ispod puta Državni put
IB reda br. 11.1. u Subotici Karađorđev put, potrebno je polaganje TK kablova. Sa leve i desne
strane puta na predmetnoj stacionaži iskopa se radna jama za podbušivanje dim. 150 x 200 x
203 m. U radnu jamu se postavi uređaj za podbušivanje. Nakon podbušivanja vrši se
postavljanje zaštitnih PVC cevi tri komada Φ110mm. Nakon toga se vrši zatrpavanje radne
jame i izrada revizionih šahtova.
SPECIFIKACIJA ZA IZVRŠENJE PREDMETNE USLUGE
Predmet javne nabavke je usluga izrade plana preventivnih mera i usluge koordinatora za
bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova na komunalnom opremanju
kompleksa socijalnog stanovanja na Karađorđevom putu, na katastarskoj parceli broj 1229/2
K.O. Stari grad u Subotici.
Vršilac usluge je u obavezi da izradi i preda Naručiocu „Plan preventivnih mera“ za predmetne
radove, u roku od najviše sedam dana od dana zaključenja ugovora.
Plan preventivnih mera se isporučuje u tri originalna odštampana primerka i jedan digitalni
primerak u odgovarajućem elektonskom formatu – pdf.
Vršilac usluge se takođe obavezuje da obezbedi vršenje poslova koordinatora za bezbednost i
zdravlje na radu za vreme izvođenja radova na komunalnom opremanju kompleksa socijalnog
stanovanja na Karađorđevom putu, na katastarskoj parceli broj 1229/2 K.O. Stari grad u
Subotici.
Usluga vršenja poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja
radova počinje danom uvođenja vršioca usluge u posao, a prestaje danom završetka radova, što
se konstatuje građevinskim dnevnikom. Rok za izvođenje predmetnih radova je 120 dana.
U slučaju produženja roka za izvođenje radova, Vršilac usluge je dužan da nastavi da vrši
predmetnu uslugu koja se neće posebno plaćati.
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Vršilac usluge treba u okviru obrasca ponude da navede posebno cenu za izradu „Plana
preventivnih mera“, a posebno cenu za koordinatora za vreme izvođenja radova.
Vršilac usluge se obavezuje da odmah po potpisivanju ugovora, dostavi Naručiocu rešenje o
imenovanju koordinatora za izradu plana preventivnih mera i rešenje o imenovanju
koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova.
Vršilac usluge je dužan svoju obavezu izvršiti u svemu prema pravilima struke i važećim
propisima.
Vršilac usluge u celosti odgovara, uključujući i eventualnu odgovornost pred nadležnim
organima, za svoju uslugu koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja
radova, kao i za „Plan preventivnih mera“, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na
radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17 –dr.zakon) i u svemu prema Uredbi o
bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS“
br. 14/09 , 95/10 i 98/18).
Naručilac će platiti uslugu izrade „Plana preventivnih mera“ u roku do 45 dana od dana
primopredaje „Plana preventivnih mera“, odnosno od prijema ispravnog računa za izradu
„Plana preventivnih mera“, koji Vršilac usluge može ispostaviti najranije sa datumom
primopredaje „Plana preventivnih mera“.
Plaćanje za uslugu koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova,
Naručilac će platiti Vršiocu usluge po ispostavljenim mesečnim fakturama, sve do završetka
radova, u roku do 45 dana od dana prijema ispravnog mesečnog računa. Obračun dana za
plaćanje usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za vreme izvođenja radova će se
vršiti na osnovu broja dana za izvođenje radova na kraju odgovarajućeg meseca (sve na osnovu
broja dana registrovanih građevinskim dnevnikom).
Naručilac je u obavezi da Vršiocu usluge dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju Vršilac
usluge zahteva, a koja mu je potrebna za pružanje usluge, kao i da mu omogući pristup i uvid
u predmetnu dokumentaciju.
Očekivani početak vršenja usluge je april 2020. godine. Izabrani vršilac usluge će biti
obavešten 30 dana pre uvođenja u posao.
PRILOZI:
1. situacija za spoljno uređenje
2. situacija za spoljne hidrotehničke instalacije - vodovod i kanalizacija
3. situacija za elektroenergetske instalacije za CS i GSH
4. situacija za elektroenergetske instalacije za spoljnu rasvetu
5. situacija za cevnu infrastrukturu za TK instalacije.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Да он и његов законски заступник и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом.
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) ЗЈН);
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

3.

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

4.

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. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
1. Потврде Наручиоца/Инвеститора за
извршену услугу (Образац 6)
2. Фотокопија уговора

2.

Да је понуђач у периоду од 01.01.2016.
године до дана објављивања позива за
подношење понуда, извршио услугe
израде плана превентивних мера и услуге
координатора за безбедност и здравље на
раду за време извођења радова на
грађевинским објектима за минимум три
објекта
(коловози
или
линијски
инфраструктурни објекти или стамбени
објекти или објекти јавне намене или
пословни или производни или складишни
објекти).
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да има у радном односу или ангажовано
другим Уговором у складу са Законом о
раду, минимум:
- 2 (два) извршиоца која поседују
уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова координатора за
израду пројекта – „Плана превентивних
мера“,
- 2 (два) извршиоца која поседују
уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова координатора за
извођење радова ,

ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
1. Изјава о располагању кадровског
капацитета (Образац 7)
2. Фотокопију Уверења о положеном
стручном испиту за обављање послова
координатора за израду пројекта, које
издаје Министарство рада и социјалне
политике Републике Србије – управа за
безбедност и здравље на раду,

3. Фотокопију Уверења о положеном
стручном испиту за обављање послова
координатора за извођење радова, које
НАПОМЕНА: Понуђач испуњава услов у издаје Министарство рада и социјалне
погледу кадровског капацитета и у случају политике Републике Србије – управа за
да једно лице поседује оба уверења.
безбедност и здравље на раду

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.,
у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац
4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у
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поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и 2., у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА у
табеларном приказу.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке
који ће извршити преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3. у поглављу V ове
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.
 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, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
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лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита; 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
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
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материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Потврда о реализацији раније закључених уговора (Образац 6);
7) Изјава о располагању кадровског капацитета (Образац 7)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге
Понуда бр ________________ за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера
и координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

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

Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у регистар понуђача:

ДА / НЕ (заокружити)

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

1)

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

који

ће

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 ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И КООРДИНАЦИЈА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ – СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ НА
КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ
Назив услуге

Понуђена цена без
ПДВ-а

Понуђена цена са
ПДВ-ом

1. Цена за услугу координатора у фази
пројектовања – израда плана
превентивних мера
2. Цена за услугу координатора у фази
извођења радова – по радном дану
3. Цена за услугу координатора у фази
извођења радова – за 120
календарских дана
4.

УКУПНА ЦЕНА (1+3)

Напомена:
Цена за услугу координатора у фази извођења радова, коју је дао понуђач под редним
бројем 3. из горње табеле ће зависити од броја дана извођења предметних радова.
Обрачун броја дана за исплату месечних фактура за предметну услугу координатора за
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, ће зависити од броја радних дана
регистрованих у грађевинском дневнику који прати извођење радова комуналног
опремања социјалног становања на Карађорђевом путу. Максимални број дана за
обрачун услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова је
120 календарских дана, а у случају продужења рока за извођење радова, понуђач је дужан
да настави да врши предметну услугу која се неће посебно плаћати.

Рок плаћања:

Рок важења понуде:

Рок за реализацију уговора:

Стопа ПДВ-а:

- Након примопредаје плана превентивних
мера, у року до 45 дана од дана пријема
исправне фактуре од стране Наручиоца
- У року до 45 дана од дана пријема исправних
месечних фактура од стране Наручиоца, за
извршену услугу координатора за безбедност и
здравље на раду
_______ дана, од дана отварања понуда (не
може да износи краће од 30 дана)
- Рок за услугу израде „Плана превентивних
мера“ je 7 дана од дана закључења уговора,
- Рок за извршење услуге координатора за
безбедност и здравље на раду за време
извођења радова је 120 дана од дана увођења
вршиоца услуге у посао.
____________%
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Место и начин испоруке „Плана
превентивних мера“:

Франко наручилац, Град Суботица, Градска
управа, Секретаријат за инвестиције и развој.
План превентивних мера се испоручује у три
оригинална одштампана примерка и један
дигитални
примерак
у
одговарајућем
електронском формату – пдф.

- Понуду сачинити према спецификацији услуге који су предмет јавне набавке,
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
- Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора,
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,

Датум:

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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:

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и координација за
безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, ЈНМВ К 51/19, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на посебном обрасцу.
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
________________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, ЈНМВ
К 51/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на посебном обрасцу, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, ЈНМВ
К 51/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача на посебном обрасцу.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
На основу члана 77. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“
број
124/12,
14/15
и
68/15)
Наручилац
/
Инвеститор
________________________________________________________________________ из
______________________________, улица ______________________________________
број_________, ПИБ____________________, издаје:
ПОТВРДУ
Да
је
понуђач
_______________________________________________,
из
___________________________улица___________________________________________
број____________, ПИБ_____________________, матични број___________________,
за потребе наручиоца извршио услугу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(навести назив за извршену услугу израде плана превентивних мера и услугу
координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова)
на основу закљученог
_____________.
(датум)

Уговора

(наруџбенице)

број:

________________,

од

Датум извршења услуге _____________.
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за услуге израде
Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за
време извођења радова комуналног опремања комплекса социјалног становања на
Карађорђевом путу.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду.
Образац је потребно копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју
понуду. У обзир ће се узети само оне потврде о референцама које имају све горе
наведене доказе и то за сваку потврду посебно.
Понуђач може приложити и потврду другог Наручиоца/Инвеститора, али само под
условом да садржи све податке из овог обрасца.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и координација за
безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, број ЈНМВ К 51/19,
има запослено или радно ангажовано, у складу са важећим Законом о раду:
1. Најмање 2 (два) извршиоца која поседују уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова координатора за израду пројекта – „Плана превентивних мера“,
2. Најмање 2 (два) извршиоца која поседују уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова координатора за извођење радова ,

Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност,
у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу
члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача а додатне услове за кадровски
капацитет испуњавају заједно, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци услуге израде плана превентивних мера и координација
за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, ЈНМВ К 51/19
закључен између:
1.

Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ:
100444843, матични број: 08070695, које заступа Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник, као наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) с једне
стране и

2.

_________________________________________________________________
,
са
седиштем
у
_________________________,
улица
___________________________________
број
___,
ПИБ:
______________________, матични број: _______________________, рачун
број:
__________________________________код
________________________________ банке, које заступа директор
_________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге
стране

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(назив подизвођача)

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије", број 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) и на основу позива
за подношење понуда за набавку услуге израде плана превентивних мера и координација
за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, спровео поступак
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ К 51/19,
- да је Вршилац услуге доставио понуду број _________, која се налази у прилогу
Уговора и саставни је део овог Уговора,
- да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део,
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку
о додели уговора за предметне услуге, под бројем **********, дана **.**.****. године.
Члан 1.
Вршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде
Плана превентивних мера и координацију за безбедност на раду – социјално становање
на Карађорђевом путу у Суботици, Карађорђев пут, парцела 1229/2, К.О. Стари град, у
свему према спецификацији Наручиоца и у складу са понудом Вршиоца услуге, број
_________ од ___.___._____. године, која је заведена код Наручиоца под бројем
******** дана **.**.****. године, а која чини саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Вредност за услугу координатора у фази пројектовања – израда плана
превентивних мера, из табеле Обрасца понуде, износи _____________________ динара
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,
односно
___________________________ динара (словима: ________________________________
динара) са ПДВ-ом.
Вредност за услугу координатора у фази извођења радова, по радном дану, из
табеле Обрасца понуде, износи __________________________________ динара
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,
односно
___________________________ динара (словима: ________________________________
динара) са ПДВ-ом.
Вредност за услугу координатора у фази извођења радова, за 120 календарских
дана, из табеле Обрасца понуде, износи __________________________________ динара
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,
односно
___________________________ динара (словима: ________________________________
динара) са ПДВ-ом.
Укупна вредност услуге израде плана превентивних мера и координација за
безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу, из табеле Обрасца
понуде
(1+3),
износи
____________________________________
динара
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,
односно
___________________________ динара (словима: ________________________________
динара) са ПДВ-ом.
Члан 3.
Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун
Вршиоца
услуге
број
________________________________________
код
___________________ банке, након примопредаје Планa превентивних мера, у року до
45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца, односно у року до 45
дана од дана пријема исправних месечних фактурa од стране Наручиоца, за извршену
услугу Координатора за безбедност и здравље на раду.
Вршилац услуге доставља рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ:
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија,
Управа за трезор.
Регистрација фактура мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.
Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, главa
8, програм 7, програмска активност 0701-0002, функција 451, економска класификација
511451
Члан 4.
Рок за услугу израде Плана превентивних мера je 7 дана од дана закључења
Уговора.
План превентивних мера се испоручује у три оригинална одштампана примерка
и један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.
Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време
извођења радова је 120 дана од дана увођења Вршиоца услуге у посао.
Члан 5.
Цена за услугу координатора у фази извођења радова, коју је дао понуђач под
редним бројем 3. из горње табеле ће зависити од броја дана извођења предметних радова.
Обрачун броја дана за исплату месечних фактура за предметну услугу координатора за
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, ће зависити од броја радних дана
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регистрованих у грађевинском дневнику који прати извођење радова комуналног
опремања социјалног становања на Карађорђевом путу. Максимални број дана за
обрачун услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова је
120 календарских дана, а у случају продужења рока за извођење радова, понуђач је дужан
да настави да врши предметну услугу која се неће посебно плаћати.
Члан 6.
Вршилац услуге се обавезује да у тренутку потписивања Уговора или најкасније
5 дана, од дана закључења Уговора, преда наручиоцу Бланцо соло меницу за добро
извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију Уговора.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Вршилац услуге је дужан
да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од
стране овлашћеног лица Вршиоца услуге. Уз меницу мора бити достављена и копија
картона депонованих потписа.
Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла уколико Вршилац
услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим
Уговором.
Члан 7.
Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању Уговора достави
Наручиоцу решење о именовању координатора за израду плана превентивних мера и
решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења
радова.
Члан 8.
Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима
струке и важећим прописима.
Члан 9.
Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред
надлежним органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за
време извођења радова, као и за План превентивних мера, у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 –
др.закон) и у свему према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и
покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09 , 95/10 и 98/18).
Члан 10.
Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију
коју Вршилац услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му
омогући приступ и увид у предметну документацију.
Члан 11.
Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана
настанка промене, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.
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Члан 12.
У случају једностраног раскида Уговора Наручилац има право да активира
средство обезбеђења за добро извршење посла.
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.
Члан 13.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и и других прописа који
регулишу ову област.
Члан 14.
Уговорне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се
надлежност Суда у Суботици.
Члан 15.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током
важења Уговора.
Члан 16.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 5 (пет) примерка, а Вршилац услуге 2 (два) примерка.

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
___________________

НАРУЧИЛАЦ
____________

Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено
лице потпише, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају
да понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем.
Напомена: Делове уговора означене * попуњава Наручилац.
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VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
• Потврда о реализацији раније закључених уговора (Образац 6);
• Изјава о располагању кадровског капацитета (Образац 7)
• Модел уговора;
• Доказе за додатне услове из поглавља III
• Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси
група понуђача)
3. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Од дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018), сагласно одредбама овог закона,
понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки
употребљавају печат.
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4. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. 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: Град Суботица, Градска
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и
координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера
и координација за безбедност на раду – социјално становање на Карађорђевом путу,
ЈНМВ К 51/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
7. 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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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.
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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 поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
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.
9. 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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације).
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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Бланцо соло меницa за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку потписивања уговора или најкасније 5 дана, од дана закључења
уговора, преда наручиоцу Бланцо соло меницу за добро извршење посла, у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз
меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа.
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11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране
Наручиоца након примопредаје планa превентивних мера, односно у року до 45 дана од
дана пријема исправних месечних фактурa од стране Наручиоца, за извршену услугу
Координатора за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”
бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
Понуђач доставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843,
матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за
трезор.
Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица.
11.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ je 7 дана од дана закључења
уговора.
Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време
извођења радова је 120 дана од дана увођења вршиоца услуге у посао.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
12. 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.
Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
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наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈНМВ К 51/19, на следећу
адресу наручиоца: Градска управа Града Суботице, 24000 Суботица, Трг слободе 1.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч,
примљени
захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним
даном након истека радног времена
наручиоца то јест након 15,00 часова,
примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца
следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs у данима
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника) примљени захтев
ће се евидентирати првог радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00
ч до 15,00 ч.
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.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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. ЗЈН).
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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
е-маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног
времена
наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са
датумом
када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном након истека радног времена
наручиоца тј. након 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати
код
наручиоца
следећег радног дана.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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.
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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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
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. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(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. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН 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; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈНМВ К
51/19;.
(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, или
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, или
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), или
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
ЗЈН и другим прописом.
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Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда је дана 30.12.2019. године до 11:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.12.2019. године у 11:30 часова, у
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може
учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка
отварања понуда.
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