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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручипца
Нарушилац Ппщуинска управа Бпјник, ул. Трг слпбпде бр.2-4, 16205 Бпјник, web:
www.bojnik.rs ппзива све заинуереспване ппнуђаше да припреме и ппднесу ппнуде у складу
са закпнпм, кпнкурснпм дпкуменуацијпм и ппзивпм.
2. Врста ппступка
Предмеуна јавна набавка спрпвпди се у ппсуупку јавне набавке мале вреднпсуи у складу са
Закпнпм п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и ппдзакпнским
акуима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Набавка услуга пдржаваое улишне расвеуе на уериуприји ппщуине Бпјник за 2017.
гпдину.
4. Кпнтакт
Пспбе за кпнуаку Саща Дпдић, службеник за јавне набавке, e-mail:
sasadodic@bojnik.org.rs, sasadodicbojnik@gmail.com , уелефпн за кпнуаку 016/821-214.
2. ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ
Ппис предмеуа јавне набавке
Услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину

Назив и пзнака из ппщуег решника набавке:
Јавна набавка услуга мале вреднпсуи, бр. 404-16/17
50232100 - услуге пдржаваоа јавне расвеуе.
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
3.1 Упутствп какп се дпказује испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. Закпна п
јавним набавкама
Пбавезни услпви за ушещће у ппсуупку јавне набавке пдређени су шланпм 75. Закпна п
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Нашин дпказиваоа испуоенпсуи пбавезних услпва пдређен Правилникпм п
пбавезним елеменуима кпнкурсне дпкуменуације у ппсуупцима јавних набавки и
нашину дпказиваоа испуоенпсуи услпва.
1) Услпв: Правп на ушещће у ппсуупку има ппнуђаш акп је регисурпван кпд надлежнпг
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регисуар
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Извпд из регисура Агенције за привредне
регисуре, пднпснп извпд из регисура надлежнпг Привреднпг суда
Дпказ за предузеунике кап ппнуђаше: Извпд из регисура Агенције за привредне
регисуре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регисура
2) Услпв: Правп на ушещће у ппсуупку има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски засуупник
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе,
да није псуђиван за кривишна дела прпуив привреде, кривишна дела прпуив живпуне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа миуа, кривишнп делп преваре
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше:
1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищуе дпмаћег
правнпг лица, пднпснп седищуе предсуавнищува или пгранка суранпг правнпг лица;
не суарији пд два месеца пре пувараоа ппнуда
2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал)
Вищег суда у Бепграду; не суарији пд два месеца пре пувараоа ппнуда
С уим у вези на инуернеу сураници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је пбавещуеое
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Минисуарсува
унууращоих ппслпва за закпнскпг засуупника – захуев за издаваое пвпг увереоа
мпже се ппднеуи према месуу рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1)
Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и
према месуу пребивалищуа, не суарије пд два месеца пре пувараоа ппнуда.
Акп је вище закпнских засуупника за свакпг се дпсуавља увереое из казнене евиденције.
Дпказ за предузеунике кап ппнуђаше:
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Минисуарсува унууращоих
ппслпва – захуев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднеуи према месуу рпђеоа
(схпднп шлану 2. суав 1. уашка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лису СФРЈ», бр.
5/79) - прган надлежан за унууращое ппслпве ппщуине на шијпј уериуприји је уп лице
рпђенп), али и према месуу пребивалищуа, не суарије пд два месеца пре пувараоа ппнуда.
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: - увереое из казнене евиденције надлежне
пплицијске управе Минисуарсува унууращоих ппслпва – захуев за издаваое пвпг увереоа
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мпже се ппднеуи према месуу рпђеоа (схпднп шлану 2. суав 1. уашка 1) Правилника п
казненпј евиденцији («Сл. лису СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унууращое ппслпве
ппщуине на шијпј уериуприји је уп лице рпђенп), али и према месуу пребивалищуа, не
суарије пд два месеца пре пувараоа ппнуда.
3) Услпв: Правп на ушещће у ппсуупку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе,
дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или суране
државе кад има седищуе на оенпј уериуприји.
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Минисуарсува финансија
и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надележне лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда (не
суарије пд два месеца пд дана пувараоа ппнуда)
Дпказ за предузеунике кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Минисуарсува
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних
јавних прихпда (не суарије пд два месеца пд дана пувараоа ппнуда)
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Минисуарсува
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних
јавних прихпда (не суарије пд два месеца пд дана пувараоа ппнуда)
4) Услпв: Правп на ушещће у ппсуупку има ппнуђаш акп има важећу дпзвплу за
пбављаое пдгпварајуће делаунпсуи, издауе пд суране надлежнпг пргана, акп је уаква
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм
Дпказ за правна лица, предузеунике и физишка лица кап ппнуђаше: важећа дпзвпла за
пбављаое пдгпварајуће делаунпсуи, издауе пд суране надлежнпг пргана, акп је уаква
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм.
3.2. Упутствп какп се дпказује испуоенпст дпдатних услпва из члана 76. Закпна п
јавним набавкама
Дпдауни услпви за ушещће у ппсуупку јавне набавке пдређени су шланпм 76. Закпна п
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Нашин дпказиваоа испуоенпсуи пбавезних услпва пдређен је шланпм 24. Правилника
п пбавезним елеменуима кпнкурсне дпкуменуације у ппсуупцима јавних набавки и нашину
дпказиваоа испуоенпсуи услпва („Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
3.2.1. Финансијски капациуеу
Да у ппследое ури пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) није исказап губиуак и да
није бип у блпкади у преухпдних щесу месеци кпји преухпде месецу пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуде.
Дпказ: Извещуај п бпниуеуу за јавне набавке БПН-ЈН кпји издаје Агенција за
привредне регисуре кпјим дпказује да у преухпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.)
није исказап губиуак и да није бип у блпкади ппследоих 6 месеци, и уп у перипду пд 1.
пкупбра 2016. гпдине дп 31. маруа 2017. гпдине.
Укпликп у извещуају п бпниуеуу нису дпсуупни ппдаци за 2016. дпсуавиуи биланс
суаоа и биланс успеха за 2016. гпдину.
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Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај
дпказ сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, дпказ п пстваренпм
прихпду испуоавају сви чланпви групе заједнп, дпк дпказ да није бип у блпкади мпра да
испуни сваки пд чланпва групе ппнуђача ппнапспб.
3.2.2. Ппслпвни капациуеу
да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпвним капациуеупм: да у преухпдне 3
пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппруалу ЈН,
има реализпване ппслпве кпје се пднпсе на предмеу јавне набавке минималнпм изнпсу пд
1.000.000 динара.
Дпказ:
- списак изврщених набавки из пбласуи предмеуне набавке у преухпдне ури
пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппруалу ЈН,
- Факууре за изврщене услуге пверене пдсуране нарушипца и
- закљушене угпвпре између нарушипца и дпбављаша.
Ппнуђаш кпји насуупа сампсуалнп или са ппдизвпђашима је дужан дпсуавиуи пвај дпказ
сампсуалнп, а у слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви
шланпви групе заједнп.
3.2.3 Кадрпвскп - уехнишки капациуеу
3.2.3.1. Кадрпвски капациуеу
да ппнуђаш пре слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, пднпснп пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппруалу јавних набавки има ангажпванп најмаое једнп лице или
лице ангажпванп пп угпвпру - пдгпвпрнпг изврщипца са пдгпварајућпм лиценцпм
Инжеоерске кпмпре Србије, врсуа лиценце 450 или 451 или 750 или 850
Дпказ: за заппслене кпји су у раднпм пднпсу дпсуавиуи ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из
ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбиуку) за месец мару 2017. гпдине
ппуписан и пверен пд суране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдсувене исправе ппнуђаша, а за
заппслене ангажпване пп пснпву угпвпра п делу кппије уих угпвпра. Угпвпр мпра да садржи
клаузулу да ће пдгпвпрни изврщилац биуи ангажпван за предмеуну јавну набавку за перипд
урајаоа изврщеоа пве јавне набавке.
Пвај услпв испуоава ппнуђаш кпји насуупа сампсуалнп кап и са ппдизвпђашем, а група
ппнуђаша пвај услпв испуоава заједнп.
3.2.3.2 Технишки капациуеуи
да ппнуђаш пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппруалу јавних набавки
има у власнищуву или у закупу, пднпснп да има правп распплагаоа уехнишким капациуеупм
за ушещће у ппсуупку предмеуне јавне набавке, и уп:
најмаое једнп уереунп впзилп са хидраулишнпм дизалицпм дпхвауа минималнп дп 13
меуара.
Захуевана ппрема мпра биуи у исправнпм суаоу за щуа гарануује ппнуђаш ппд
кривишнпм и мауеријалнпм пдгпвпрнпщћу.
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Дпкази: Дпсуавиуи ппписну лисуу са суаоем на дан 31.12.2016. гпд. са пбавезнп
маркиранпм ураженпм ппремпм. Ппрема мпже биуи узеуа у закуп када је ппуребнп
дпсуавиуи ппписну лисуу закуппдавца са суаоем на дан 31.12.2016. гпдине са пбавезнп
маркиранпм ураженпм ппремпм и угпвпр п закупу. Угпвпр п закупу мпра да садржи клаузулу
да ће ппрема биуи на распплагаоу ппнуђашу за предмеуну јавну набавку за перипд урајаоа
угпвпра.
Пвај дпказ уреба сампсуалнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси
сампсуалнп или са ппдизвпђашима, пднпснп пвај дпказ уреба да испуни група ппнуђаша
кумулауивнп.
3.3 Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна п јавним
набавкама
Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, дужан је да за ппдизвпђаша у
ппнуди дпсуави дпказе п испуоенпсуи услпва пбавезних услпва из шлана 75 суав 1 уашке 1)
дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсуи услпва из шлана 75 суав 1 уашка 5) за
деп набавке кпји ће изврщиуи прекп ппдизвпђаша.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпсу не прелази 10% укупне
вреднпсуи јавне набавке ппуребнп испуниуи пбавезан услпв из шлана 75. суав 1. уашка 5.
Закпна п јавним набавкама ппнуђаш мпже дпказауи испуоенпсу упг услпва прекп
ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое упг дела набавке.
3.4 Услпви кпје мпра да испуни сваки ппнуђач из групе ппнуђача у складу са чланпм 81.
Закпна п јавним набавкама
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. суав 1.
уашкке 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпдауне услпве испуоавају заједнп. Услпв из
шлана 75. суав 1. уашка 5. Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из групе
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпсу упг
услпва.
Наппмена:
У складу са шл.77. суав 4. Закпна п јавним набавкама:


Ппнуђаш и нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша испуоенпсу пбавезних
услпва и дпдауних услпва дпказују ''Изјавпм ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и
дпдауних услпва, '' (пбразац 2),
 Ппдизвпђаш испуоенпсу пбавезних услпва и дпдауних услпва из кпнкурсне
дпкуменуације дпказујe ''Изјавпм ппдизвпђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних
услпва и ппщупваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2а),
 Члан групе ппнуђаша испуоенпсу пбавезних услпва и дпдауних услпва дпказује ''Изјавпм
шлана групе ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва и ппщупваоу
закпнских прпписа'' (пбразац 2б)
уз пбавезу ппнуђаша, ппдизвпђаша, нпсипца ппсла и шлана групе ппнуђаша, шија је ппнуда
пцеоена кап прихвауљива, да укпликп уп нарушилац у писменпј фпрми захуева у рпку пд 5
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(пеу) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпсуави пригинал или пверену
кппију напред наведених дпказа п испуоенпсуи свих или самп ппјединих (уражених),
пбавезних и дпдауних услпва

Ппнуђаш (ппдизвпђаш или шлан групе) кпји је уписан у Регисуар ппнуђаша, умесуп дпказа пп
уашкама 1-4. из шлана 75. ЗЈН (уашка 3.1. упуусува п дпказиваоу пбавезних услпва), прилаже
кппију Рещеоа п упису у Регисуар ппнуђаша, пднпснп навпди инуернеу адресу на кпјпј се уај
ппдауак мпже прпвериуи
Ппнуђаш не мпра да дпсуави пбразац урпщкпва припреме ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавесуи нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппсуупка јавне набавке, кпја насуупи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп упкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкуменуује на прпписани нашин.
Ппуребнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверуи у фасцикли са механизмпм и увезана
уракпм или јемсувеникпм у целину кпја је псигурана пешаупм и пбезбеђена уакп да се не
мпгу накнаднп убацивауи, пдсураоивауи или замеоивауи ппјединашни лисупви ни ппсле
пувараоа ппнуде.
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4. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Пбавештеое: Ппнуђаши мпрају ппднеуи ппнуду за целпкупну набавку
Нарушилац задржава правп да:
 Изабере једнпг ппнуђаша;
 Пдусуане пд врщеоа избпра акп усуанпви да ниједна ппнуда не пдгпвара захуевима из
кпнкурсне дпкуменуације;

4.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ПБРАЗАЦ 1 - Пбразац за пцену испуоенпсуи услпва
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва,
ппщупваоу закпнских прпписа и средсувима финансијскпг пбезбеђеоа
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва и
ппщупваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних
услпва и ппщупваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 3 - Ппдаци п ппнуђашу
ПБРАЗАЦ 4 - Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе
ПБРАЗАЦ 5 - Изјава ппнуђаша п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 5а - Изјава ппдизвпђаша п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 5б - Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 6 - Изјава ппнуђаша да не насуупа са ппдизвпђашима
ПБРАЗАЦ 7 - Изјава ппнуђаша да насуупа са ппдизвпђашима
ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу
ПБРАЗАЦ 9. - Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди
ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра
ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде
ПБРАЗАЦ 10б – Сурукуура цене – спецификација услуге
ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун урпщкпва припреме ппнуде
ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди
ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщупваоу закпнских прпписа
ПБРАЗАЦ 14 – Списак изврщених услуга
ПБРАЗАЦ 14 – Изјава ппнуђаша п кадрпвкпм капациуеуу
ПБРАЗАЦ 15 – Изјава ппнуђаша п уехнишкпм капациуеуу
ПБРАЗАЦ 16 – Менишнп пвлащћеое
ПБРАЗАЦ 17 – Пвлащћеое предсуавника ппнуђаша
ПБРАЗАЦ 18 – ПП1
ПБРАЗАЦ 19 – ПП2

СВИ пбрасци мпрају биуи шиукп пппуоени у рукппису, у плавпј хемијскпј плпвци, ппуписани и
пверени пешаупм.
Пбрасце ппд р.бр. 24. и 25. Залепиуи на кпверуи пп упуусуву кпје је написанп на пбрасцима.
4.2 Ппсебни захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена
Пбрасце дауе у кпнкурснпј дпкуменуацији, пднпснп ппдауке кпји мпрају да буду оихпв
сасуавни деп, ппнуђаши пппуоавају шиукп – щуампаним слпвима, хемијскпм плпвкпм, а
пвлащћенп лице ппнуђаша исуе ппуписује и пешаупм пверава.
Пбавезнп је да сви пбрасци и прилпзи буду спакпвани у кпверти у фасцикли са
механизмпм и увезани тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и
пбезбеђена такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати
ппјединачни листпви ни ппсле птвараоа ппнуде.
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4.3 Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у
заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више
заједничких ппнуда.
У ппнуди (пбрасцу ппнуде), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсуалнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
4.4 Ппдизвпђач
Ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем дужан је да:
- пппуни, пешаупм пвери и ппупище Пбразац „Ппдаци п ппдизвпђашу“ (пбразац 8 у
кпнкурснпј дпкуменуацији);
- пппуни, пешаупм пвери и ппупище Пбразац „Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша“
(пбразац 7 у кпнкурснпј дпкуменуацији)
- за ппдизвпђаша дпсуави дпказе п испуоенпсуи услпва
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, уај ппдизвпђаш ће биуи наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш у ппупунпсуи пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на
брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захуев, пмпгући присууп кпд ппдизвпђаша, ради
ууврђиваоа испуоенпсуи услпва.
4.5 Заједничка ппнуда
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппуниуи, пешаупм пвериуи и ппуписауи Пбразац
„Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ (пбразац 9 у
кпнкурснпј дпкуменуацији) и дпсуавиуи дпказе п испуоенпсуи услпва (3.1 уашке 1-5 из
кпнкурсне дпкуменуације, дпк услпве из дела 3.2 уашке 1 и 2 испуоавају заједнп).
Сасуавни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдауке п:
1. Члану групе кпји ће биуи нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднеуи ппнуду и кпји ће
засуупауи групу ппнуђаша пред нарушипцем
2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
Пбрасци из кпнкурсне дпкуменуације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се ппуписују
и пешаупм пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкуменуацијпм.
4.7. Ппсебни услпви наручипца:
- нашин плаћаоа: без аванса, плаћаое ппсле изврщене услуге, а највище једнпм месешнп и
уп рпк плаћаоа не краћи пд 30 и не дужи пд 45 календарских дана;
- рпк важеоа ппнуде не мпже биуи краћи пд 30 дана пд дана пувараоа ппнуда;
- перипд изврщеоа услуге је пд дана закљушеоа угпвпра дп 31.12.2017 гпдине;
4.8. Ппнуђач чија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија је дужан да у рпку пд пет дана пд
дана пријема писанпг ппзива дпстави на увид пригинал или пверенe кппијe дпказа п
испуоенпсти пбавезних и ппсебних услпва у супрптнпм наручилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
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4.10. Биће размауране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје нарушилац није
пдбип збпг биуних недпсуауака (шлан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе изнпс
прпцеоене вреднпсуи јавне набавке.
4.11 Заинтереспванп лице мпже тражити пд Наручипца, у писанпм пблику дпдатне
инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре
истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
Нарушилац ће заинуереспванпм лицу у рпку пд ури дана пд дана пријема захуева за
дпдауним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкуменуације, пдгпвпр дпсуавиуи у
писанпм пблику ппщупм, уелефакспм или пууем елекурпнске ппщуе и исупвременп ће уу
инфпрмацију пбјавиуи на Ппруалу јавних набавки, на свпјпј инуернеу сураници и дпсуавиуи
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкуменуацију.
Захуев за дпдауним ифпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде
заинуереспванп лице ће упууиуи на следећу адресу нарушипца: Ппщуинска управа Бпјник, ул.
Трг слпбпде 2-4, Бпјник са наппменпм „Захуев за дпдауним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкуменуације – јавна набавка мале вреднпсуи дпбара 404-16/17
„Набавка услуга пдржаваоа улишне расвеуе на уериуприји ппщуине Бпјник за 2017. гпдину“.
4.12 Нарушилац мпже приликпм сурушне пцене ппнуда да захуева пд ппнуђаша дпдауна
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Нарушилац
мпже да врщи и кпнурплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
4.13 Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у
рпку пд псам дана пд дана прпуека рпка за ппднпщеое захуева за защуиуу права из шлана
149 Закпна п јавним набавкама, пднпснп у слушају из шлана 112. суав 2. Закпна у рпку пд ури
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра.
4.14 У предмеунпм ппсуупку јавне набавке мале вреднпсуи криуеријум за избпр
најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена цена.
4.15 Ппнуђаш мпже да ппднесе захуев за защуиуу права Републишкпј кпмисији, а предаје
нарушипцу. Примерак захуева за защуиуу права ппднпсилац исупвременп дпсуавља
Републишкпј кпмисији.
Захуев за защуиуу права кпјим се пспправа врсуа ппсуупка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкуменуације, смаураће се благпвременим акп је примљен кпд
нарушипца најкасније ури дана пре исуека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпсуављаоа. Рпк за ппднпщеое захуева за защуиуу права, ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели
угпвпра из шлана 108 Закпна п јавним набавкама или пдлуке п пбусуави ппсуупка из шлана
109 Закпна п јавним набавкама је 5 (пеу) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке.
Ппднпсилац захуева је дужан да на рашун бучеуа Републике Србије уплауи уаксу пд 60.000
динара (брпј жирп-рашуна 840-742221843-57, сврха: републишка админисурауивна уакса са
назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: бучеу Републике Србије) и дпказ прилпжи.
4.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
1) Ппнуђаш кпји насуупа сампсуалнп, ппнуђаш кпји насуупа са ппдизвпђашима, пднпснп група
ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпсуави Менишнп пвлащћеое - Пбразац бр.16 за
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пзбиљнпсу ппнуде у висини 10% пд вреднпсуи ппнуде, при шему уреба узимауи у пбзир
укупну вреднпсу ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, пешауиранп и ппуписанп пд суране
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.
Дпкуменуација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое:
1. Бланкп сплп меница (ппупис и пешау на меници мпрају да буду исуи кап и на
карупну деппнпваних ппуписа и исуи не смеју да прелазе зелени деп менице),
2. Захуев за регисурацију менице (на захуеву не сме да супји изнпс на кпји меница
гласи; ппупис и пешау на захуеву мпра да буде исуи кап и на меници),
3. Карупн деппнпваних ппуписа мпра да буде пверен у банци и дауум пвере да није
суарији пд месец дана. Лице кпје ппуписује меницу мпра да има назнашенп на карупну
деппнпваних ппуписа да пдгпвара сампсуалнп и непгранишенп. Укпликп меницу ппуписују
лица кпја пдгпварају пгранишенп, ппуребнп је да меница има бар два ппуписника)
4. ПП пбразац (ппупис лица кпји ппуписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с
уим да је ппуребнп да се исуп ппупище на меници кап и на наведенпм пбрасцу)
2) Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм ппуписиваоа угпвпра
дпсуави:
1. једну бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд вреднпсуи
угпвпра, пешауирану и ппуписану пд суране пвлащћенпг лица ппнуђаша или
пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и менишнпг пвлащћеоа кпје
садржи клаузуле “безуслпвнп“, „плауивп на први ппзив“, „без права на пригпвпр“,
фпупкппију, карупна деппнпваних ппуписа пвлащћених лица за распплагаое
средсувима на рашуну и фпупкппију ПП пбрасца за пвлащћена лица за засуупаое.
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ПБРАЗАЦ 1

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА из члана 75. Закпна
При сасуављаоу ппнуде у ппупунпсуи смп ппщупвали услпве нарушипца из кпнкурсне
дпкуменуације, уппзнауи смп са свим услпвима и с уим у вези прилажемп следеће прилпге
и пбрасце п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва и уп:
Ред.
бр.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

НАЗИВ ДПКУМЕНТА - ПБРАСЦА
ПБРАЗАЦ 1 - Пбразац за пцену испуоенпсуи услпва
ПБРАЗАЦ 2 - Изјава ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва,
ппщупваоу закпнских прпписа и средсувима финансијскпг пбезбеђеоа
ПБРАЗАЦ 2а - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних услпва и
ппщупваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 2б - Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсуи пбавезних и дпдауних
услпва и ппщупваоу закпнских прпписа.
ПБРАЗАЦ 3 - Ппдаци п ппнуђашу
ПБРАЗАЦ 4 - Изјава ппнуђаша да је измирип све дпспеле пбавезе
ПБРАЗАЦ 5 - Изјава ппнуђаша п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 5а - Изјава ппдизвпђаша п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 5б - Изјава ушесника заједнишке ппнуде п п прихвауаоу услпва
ПБРАЗАЦ 6 - Изјава ппнуђаша да не насуупа са ппдизвпђашима
ПБРАЗАЦ 7 - Изјава ппнуђаша да насуупа са ппдизвпђашима
ПБРАЗАЦ 8 – Ппдаци п ппдизвпђашу
ПБРАЗАЦ 9. – Ппдаци п ппнуђашу ушесника заједнишке ппнуде
ПБРАЗАЦ 10 – Мпдел угпвпра
ПБРАЗАЦ 10а – Пбразац ппнуде
ПБРАЗАЦ 10б – Спецификација – ппис услуге
ПБРАЗАЦ 11 – Пбрашун урпщкпва припреме ппнуде
ПБРАЗАЦ 12 – Изјава п независнпј ппнуди
ПБРАЗАЦ 13 – Изјава п ппщупваоу закпнских прпписа
ПБРАЗАЦ 14 – Изјава ппнуђаша п кадрпвкпм капациуеуу
ПБРАЗАЦ 15 – Изјава ппнуђаша п уехнишкпм капациуеуу
ПБРАЗАЦ 16 – Менишнп пвлащћеое
ПБРАЗАЦ 17 – Пвлащћеое предсуавника ппнуђаша
ПБРАЗАЦ 18 – ПП1
ПБРАЗАЦ 19 – ПП2

да

не

да

не

да

не

да

не

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

НАППМЕНА:

Пбразац пппуоава, ппуписује и пверава пдгпвпрнп - пвлащћенп лице:
- ппнуђаша кпји насуупа сампсуалнп
- ппнуђаша кпји насуупа са ппдизвпђашем,
- ппдизвпђаша,
- нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и
- шлана групе ппнуђаша.
За ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша дпсуављају се самп пни прилпзи пднпснп
пппуоавају самп пбрасци кпји се пднпсе на исуе.
Пбразац кппирауи у ппуребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша и свакпг
шлана групе ппнуђаша.
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ПБРАЗАЦ 2.
У складу са шл. 77. суав 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и услпвима ууврђеним кпнкурснпм дпкуменуацијпм за
реализацију ЈНМВ бр. 404-16/17, д а ј е с е

И З Ј А В А ППНУЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75. и дпдатних услпва пп чл.76. Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
ппнуђаша _________________________ из ________________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:


да ппнуђаш, испуоава све пбавезне услпве ууврђене кпнкурснпм дпкуменуацијпм,



да ппнуђаш, испуоава све дпдатне услпве из кпнкурсне дпкуменуације,



да ппнуђаш испуоава пбавезни услпв и уп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защуиуи на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защуиуи живпуне средине,
o да је ималац права инуелекууалне свпјине пднпснп да снпси све урпщкпве
исплауе накнаде за кприщћеое пауенауа, кап и евенууалну пдгпвпрнпсу за
ппвреду защуићених права инуелекууалне свпјине урећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делаунпсуи кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде



да ће ппнуђаш у слушају да се ппнуда исупг пцени кап прихвауљива, укпликп тп
наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпсуави пригинал или пверену кппију дпказа п
испуоенпсуи свих или самп ппјединих - тражених пбавезних и дпдауних услпва у
свему према Упуусуву за дпказиваое испуоенпсуи услпва.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П
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ПБРАЗАЦ 2а.
У складу са шл. 77. суав 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима ууврђеним кпнкурснпм дпкуменуацијпм за реализацију
ЈНМВ бр. 404-16/17, д а ј е с е
ИЗЈАВА
ППДИЗВПЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
ппдизвпђаша _________________________ из _____________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:



да ппдизвпђаш, испуоава све пбавезне услпве ууврђене кпнкурснпм дпкуменуацијпм



да ппдизвпђаш, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкуменуације



да ппдизвпђаш испуоава пбавезни услпв и уп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защуиуи на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защуиуи живпуне средине,
o да је ималац права инуелекууалне свпјине пднпснп да снпси све урпщкпве
исплауе накнаде за кприщћеое пауенауа, кап и евенууалну пдгпвпрнпсу за
ппвреду защуићених права инуелекууалне свпјине урећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делаунпсуи кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.



да ће ппдизвпђаш у слушају да се ппнуда са ппдизвпђашем пцени кап прихвауљива,
укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд
дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпсуави пригинал или пверену кппију
дпказа п испуоенпсуи свих или самп ппјединих - тражених пбавезних услпва у свему
према Упуусуву за дпказиваое испуоенпсуи услпва.
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Пбразац кппирауи за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у ппсуупку
јавне набавке насуупа са вище ппдизвпђаша.

Конкурсна документација

Страна 15 од 43

Услуга пдржаваоа улишне расвеуе на уериуприји ппщуине Бпјник за 2017. гпдину

ЈН МВ 404-16/17

ПБРАЗАЦ 2б.
У складу са шл. 77. суав 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима ууврђеним кпнкурснпм дпкуменуацијпм за реализацију
ЈНМВ бр. 404-16/17, д а ј е с е
ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
п испуоенпсти пбавезних услпва пп чл. 75., дпдатних услпва пп чл..76, Закпна п јавним
набавкама и ппштпваоу закпнских прпписа

Ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу кап пвлащћенп лице испред
шлана групе ппнуђаша ____________________ из ________________ ул.___________________
бр.____ , изјављујем:






да шлан групе ппнуђаша, испуоава све пбавезне услпве ууврђене кпнкурснпм
дпкуменуацијпм
да шлан групе ппнуђаша, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкуменуације
да шлан групе ппнуђаша испуоава пбавезни услпв и уп:
o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защуиуи на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защуиуи живпуне средине,
o да је ималац права инуелекууалне свпјине пднпснп да снпси све урпщкпве
исплауе накнаде за кприщћеое пауенауа, кап и евенууалну пдгпвпрнпсу за
ппвреду защуићених права инуелекууалне свпјине урећих лица.
o кап и да немам забрану пбављаоа делаунпсуи кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.
да ће шлан групе ппнуђаша у слушају да се ппнуда групе ппнуђаша кпјпј припада пцени
кап прихвауљива, укпликп тп наручилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку
пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпсуави пригинал или
пверену кппију дпказа п испуоенпсуи свих или самп ппјединих - тражених пбавезних
услпва у свему према Упуусуву за дпказиваое испуоенпсуи услпва.
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Пбразац кппирауи за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп се у
ппсуупку јавне набавке насуупа заједнишкпм ппнудпм кап група ппнуђаша.

ПБРАЗАЦ 3
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За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

ФИРМА ППНУЂАЧА:

________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ППНУЂАЧА: ________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ :

________________________________________

ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КПНТАКТ: _____________________________
ТЕЛЕФПН: _____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________
ПИБ ППНУЂАЧА: ______________________________________________________
БРПЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________
Е-маил ППНУЂАЧА: ______________________________________________________
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: _______________________

Месуп:_______________________
Дауум: _______________________
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____________________________
ппупис пвлащћенпг лица
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ПБРАЗАЦ 4

За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ИЗЈАВА

ППНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИП СВЕ ДПСПЕЛЕ
ППСЛПВНЕ ПБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА
ПРППИСИМА ЗЕМЉЕ У КПЈПЈ ИМА
СЕДИШТЕ

Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је
наще предузеће измирилп све дпспеле ппслпвне пбавезе у складу са прпписима земље у
кпјпј имамп седищуе.

Месуп: ________________________
Дауум: ________________________
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ПБРАЗАЦ 5

За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ИЗЈАВА

ППНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у ппупунпсуи прихвауамп услпве из ппзива за
јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за
2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкуменуацији пп
кпјима ппднпсимп свпју ппнуду.

Месуп:_______________________
Дауум: _______________________

Конкурсна документација

М.П.

ППНУЂАЧ
____________________________
пвлащћенп лице ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 5а

За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ИЗЈАВА

ДА ППДИЗВПЂАЧ ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у ппупунпсуи прихвауамп услпве из ппзива за
јавну набавку услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017.
гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкуменуацији пп кпјима
ппднпсимп свпју ппнуду.

Месуп:_______________________
Дауум: _______________________

Конкурсна документација

М.П.

ППДИЗВПЂАЧ
____________________________
пвлащћенп лице ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 5б

За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у ппупунпсуи прихвауамп услпве из ппзива за
јавну набавку услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017.
гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 и све услпве наведене у кпнкурснпј дпкуменуацији пп кпјима
ппднпсимп свпју ппнуду.

Месуп:_______________________

Дауум: _______________________

Конкурсна документација

М.П.

ППНУЂАЧ
УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ
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ПБРАЗАЦ 6.

За јавну набавку: Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине
Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА

Ппд пунпм мпралнпм, мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, за јавну набавку
услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ
бр. 404-16/17 изјављујемп да не насуупамп са ппдизвпђашима.

НАПОМЕНА:
За групу ппнуђаша ппдауке унпси и пверава пвлащћени шлан групе ппнуђаша.

Месуп:_______________________
Дауум: _______________________

Конкурсна документација

М.П.

ППНУЂАЧ
____________________________
пвлащћенп лице ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 7.
ИЗЈАВА
Ппнуђаша да насуупа са ппдизвпђашима
(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше:
р.бр.

ППЗИЦИЈА РАДПВА
КПЈЕ ИЗВПДИ

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА

% укупне вреднпсти
набавке кпја се ппверава
ппдизвпђачу

1.

2.

3.

4.

5.

Наппмена: % укупне вреднпсти набавке кпја се ппверава ппдизвпђачу не мпже бити већи
пд 50%.

Месуп:_______________________
Дауум: _______________________

Конкурсна документација

М.П.

ППНУЂАЧ
____________________________
пвлащћенп лице ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 8.

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

Назив ппдизвпђаша
Седищуе и адреса ппдизвпђаша
Пдгпвпрна пспба
Пспба за кпнуаку
Телефпн
Телефакс
E-mail
Текући рашун ппдизвпђаша и банка
Мауишни брпј ппдизвпђаша
ПИБ ппдизвпђаша
Наппмена: Пбразац се пппуоава самп у случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем. Уз
пбразац се дпсуављају дпкази п испуоенпсуи услпва ппдизвпђаша из кпнкурсне
дпкуменуације (деп 3.1 уашке 1-5 и деп 3.2 уашке 1-2). Укпликп ппнуђаш насуупа са већим
брпјем ппдизвпђаша пвај пбразац фпупкппирауи, пппуниуи за свакпг ппдизвпђаша и
дпсуавиуи уз ппнуду.
Месуп: _________________
Дауум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М.П.
____________________________________

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
____________________________________

Конкурсна документација
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ПБРАЗАЦ 9.

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

Назив шлана групе ппнуђаша
Седищуе и адреса шлана групе
ппнуђаша
Пдгпвпрнп лице шлана групе
ппнуђаша (ппуписник угпвпра)
Пспба за кпнуаку
Телефпн
Телефакс
Е-mail
Текући рашун и банка шлана групе
ппнуђаша
Мауишни брпј шлана групе ппнуђаша
ПИБ шлана групе ппнуђаша
Наппмена: Образац 9 „Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају
самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, у кпм случају је пптребнп да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. Уз пбразац се дпстављају дпкази п
испуоенпсти услпва за свакпг ппниђача у заједничкпј ппнуди из кпнкурсне дпкументације
(деп 3.1 тачке 1-5).
Месуп:________________
Дауум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М.П.
____________________________________

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

____________________________________
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ПБРАЗАЦ 10
МПДЕЛ УГПВПРА
за услуге пдржаваоа уличне расвете

Закљушен између:
1. Ппштине Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2 - 4, ПИБ ____________________, щифра
делаунпсуи ________________, уекући рашун _______________,
кпга засуупа Иван
Супјанпвић, Председник ппщуине (у даљем уексуу: Нарушилац услуга),
2.________________________ (назив) ________________ (месуп)_________________
(улица и брпј)___________ (мауишни брпј)__________(ПИБ)__________________ (уекући
рашун) ____________(банка), (у даљем уексуу: Изврщилац).
Члан 1.
Пвим угпвпрпм уређују се права и пбавезе Нарушипца и Изврщипца у
спрпвпђеоу Услуга пдржаваоа јавне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017.
гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17. висина и нашин пренпса средсуава ради финансираоа, нашин
изврщеоа, извещуаваое п спрпвпђеоу, кап и друга међуспбна права и пбавезе.
Члан 2.
Нарушипц и Изврщилац се пбавезују да угпвпрене акуивнпсуи за спрпвпђеое
набавке Услуга пдржаваоа јавне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН
МВ бр. 404-16/17. кпја се финансира средсувима из бучеуа ппщуине Бпјник, изврщавају у
складу са важећим прпписима, а нарпшиуп:
 Пдлукпм п Бучеуу ппщуине Бпјник за 2017. г
 Закпнпм п јавним набавкама;
 Закпнпм п планираоу и изградои;
 Закпнпм п пблигаципним пднпсима;
 Ппсебним узансама п грађеоу.
Члан 3.
Укупна вреднпсу услуга изнпси ___________________ динара без ПДВ, пднпснп
_______________ динара са ПДВ и ууврђена је у свему према Ппнуди брпј: __________ пд
__________гпдине кпја је сасуавни деп пвпг угпвпра.
Плаћаоа изнпса угпвпрене цене ће се врщиуи према исппсуављеним пвереним
авансним, привременим и пкпншанпј сиууацији.
Члан 4.
Кап гаранција за изврщеое угпвпра изврщилац се пбавезује да пдмах пп закљушеоу
угпвпра, а најкасније у рпку пд 3 календарских дана, дпсуави бланкп сплп меницу са
менишним пвлащћеоем.
Члан 5.
Изврщилац се пбавезује да ће угпвпрене услуге изврщавауи пп налпгу Нарушипца у
перипду пд закљушеоа угпвпра дп 31.12.2017 гпдине.
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Члан 6.
Нaрушипц се пбавезује да Изврщипца уведе у ппсап и пбезбеди му сву ппуребну
дпкуменуацију за изврщеое услуга.
Нарушипц пбезбеђује сурушни надзпрни прган у упку изврщреоа услуга и снпси
урпщкпве сурушнпг надзпра.
Члан 7.
Нарушипц ће писменп пбавесуиуи Изврщипца п лицу кпје ће врщиуи сурушни надзпр
(уз пбавезнп дпсуављаое фпупкппије рещеоа п врщеоу надзпра, фпупкппију лиценце и
кпнуаку уелефпна надзпрнпг пргана).
Сурушним надзпрпм се пбезбеђује:
- кпнурпла да ли се услуге извпде према уехнишким услпвима и уехнишкпј
дпкуменуацији на пснпву кпје је изврщена пријава ппшеука услуга, кап и
према угпвпрнпј дпкуменуацији,
- кпнурпла и прпвера квалиуеуа изврщеоа свих врсуа услуга и примену
прпписа, суандарда и уехнишких нпрмауива,
- прпвера да ли ппсупје дпкази п квалиуеуу мауеријала, ппреме и
инсуалација кпје се уграђују (ауесуи и гарануни лисупви),
- кпнурпла да ли се услуге извпде према угпвпренпј динамици п шему ће
благпвременп пбавещуавауи Кприсника,
- даваое упуусува Изврщипцу услуга и
- сарадоа са прпјекуанупм ради пбезбеђеоа деуаља, уехнплпщких и
прганизаципних рещеоа за изврщеое услуга и рещаваое других пиуаоа
кпја се ппјаве у упку изврщеоа услуга.
Сурушни надзпр је дужан да дпсуавља извещуај(у даљем уексуу Извещуај) п
спрпвпђеоу услуга, заједнп са пценпм упг извещуаја.
Сурушни надзпр није пвлащћен да, без писмене сагласнпсуи Нарушипца, пдлушује п
цени, рпкпвима, измени мауеријала кпји се уграђује и пбиму неугпвпрених услуга (накнадни,
непревиђени услуге и вищкпви услуга), кап и п пбиму угпвпрених услуга кпји се не извпде,
псим хиуних непредвиђених услуга.
Члан 8.
Изврщилац се пбавезује да рещеоем пдреди пдгпвпрнпг изврщипца услуга и да п
упме пбавесуи Нарушипца пдмах накпн ппуписаваоа пвпг угпвпра.
Изврщилац услуга дужан је да у слушају неиспуоеоа угпвпрних пбавеза врауи
средсува кпја је у складу са пвим угпвпрпм уплауип Нарушипц у рпку кпји заједнп пдреде
Нарушипц и Изврщилац.
Неиспуоеое пбавеза из суава 2. пвпг шлана јесуе свакп неизврщеое пбавеза на нашин
и у рпкпвима из шлана 4. пвпг угпвпра, пднпснп свакп испуоеое кпје прауи негауивна пцена
Извещуаја.
Члан 9.
Изврщилац је дужан да Нарушипцу дпсуави пверен и ппуписан динамишки план
изврщеоа услуга, уреднп впди грађевински дневник и грађевинску коигу са свим
прилпзима кпји мпрају биуи редпвнп ппуписивани и пверени пд сурушнпг надзпрнпг пргана и
лица пдгпвпрнпг за изврщеоео услуга, кап и да пувпри коигу инспекција.
Члан 10.
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Гарануни рпк за изврщене услуге пп пвпм угпвпру изнпси ______ месеца рашунајући
пд дана записнишке примппредаје.
Изврщилац је пбавезан да у гаранунпм рпку на свпј уереу пуклпни све недпсуауке на
изведеним услугама кпји су насуали услед упга щуп се Изврщилац није држап свпјих пбавеза
у ппгледу квалиуеуа услуга и мауеријала.
Укпликп Изврщилац у рпку пд 30 дана не ппсуупи пп захуевима Нарушипца, Нарушипц
има правп да на уереу Изврщипца пуклпни ууврђене недпсуауке ангажпваоем другпг
Изврщипца.
Члан 11.
Изврщилац је пбавезан да примеоује мере защуиуе на раду.
Члан 12.
Изврщилац ће привремене сиууације ппднпсиуи на исплауу пп динамици изведених
услуга, а пкпншану сиууацију пп успещнп изврщенпј записнишкпј примппредаји услуга.
Пбрашун вреднпсуи изведених услуга врщиће се на пснпву суварнп изведених
кплишина услуга и јединишних цена из ппнуде кпје су фиксне.
Изврщилац је пбавезан да уз привремене сиууације и пкпншану сиууацију дпсуави
Нарушипцу, прекп сурушнпг надзпрнпг пргана, лисупве грађевинске коиге и грађевинскпг
дневника, пверене и ппуписане пд суране сурушнпг надзпрнпг пргана и пдгпвпрнпг
изврщипца услуга са пдгпварајућим ауесуима за уграђени мауеријал.
Нарушипц је дужан да пверу исппсуављених сиууација изврщи најкасније у рпку пд 10
(десеу) дана, рашунајући пд дана пријема.
Нарушипц је дужан да исплауу пп исппсуављеним сиууацијама, и пкпншанпј сиууацији
за изведене услуге изврщи у рпку пд 30 дана пд дана пвере сиууације или у зависнпсуи пд
прилива средсуава у бучеуу.
Укпликп Нарушипц псппри исппсуављену сиууацију у делу, дужан је да исплауи
непсппрени деп сиууације, а сппрни деп крпз следећу привремену сиууацију, укпликп се
угпвпрне суране друкшије не дпгпвпре.
Изврщилац је дужан да примљени изнпс на име аванса правда уакп щуп ће сваку
исппсуављену сиууацију умаоиуи сразмернп прпценуу примљенпг аванса и примљени изнпс
аванса пправда у ппупунпсуи закљушнп са ппследопм сиууацијпм за месец када су услуге пп
угпвпру заврщени.
Члан 13.
Пп пвпм угпвпру нису дпзвпљене никакве накнадне и непредвиђене услуге.
Вищкпви пп пвпм угпвпру су дпзвпљени.
Укпликп Изврщилац у упку изврщеоа услуга прпцени да ће биуи вищкпва, дужан је да
пдмах писменп пбавесуи Надзпрнпг пргана, кпји ће уз преухпдну сагласнпсу Нарушипца
дпзвплиуи изврщеое вищкпва.
Члан 14.
Пп заврщеуку услуга Нарушипц се пбавезује да пбезбеди примппредају услуга кпјпм
се пбухвауа кпнурпла усклађенпсуи изведених услуга са уехнишким услпвима и уехнишкпм
дпкуменуацијпм на пснпву кпје су услуга изведени, кап и са уехнишким прпписима и
суандардима кпји се пднпсе на ппједине врсуе услуга, пднпснп мауеријала, ппреме и
инсуалација. Трпщкпве примппредаје, акп их има снпси Нарушипц.
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Члан 15.
Укпликп Изврщилац не ппщуује угпвпрени рпк свпјпм кривицпм плауиће Нарушипцу
угпвпрену казну у изнпсу пд 0,5% укупне угпвпрене вреднпсуи услуга за сваки дан
закащоеоа, с уим щуп укупна угпвпрна казна не мпже биуи већа пд 5% укупнп угпвпрене
вреднпсуи услуга.
Угпвпрну казну из преухпднпг суава Изврщилац ће плауиуи пп изврщенпм кпнашнпм
пбрашуну.
Члан 16.
Све евенууалне сппрпве кпји насуану у вези са изврщаваоем пвпг угпвпра, угпвпрне
суране рещиће сппразумнп.
У слушају да сппр не мпже биуи рещен сппразумнп, надлежан је Тргпвински суд у
Лескпвцу.
Члан 17.
На све пнп щуп није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе закпна
кпјим се уређују пблигаципни пднпси.
Члан 18.
Пвај угпвпр закљушен је у 6(щесу) исупвеуних примерака пд кпјих 3 (ури) примерка за
Нарушипца и 3 (ури) за Изврщипца и суупа на снагу данпм ппуписиваоа.

ИЗВРШИЛАЦ

Пвлащћенп лице

НАРУЧИПЦ
Ппщуинска управа Бпјник
Ул. Трг слпбпде бр. 2
Нашелник
Небпјша Станкпвић

Наппмена: Мпдел угпвпра ппнуђач мпра да пппуни, парафира све стране, пвери печатпм и
пптпише, чиме пптврђује да прихвата елементе мпдела угпвпра.
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ПБРАЗАЦ 10 а
На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за набавку услуга пдржаваоа уличне
расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 дпсуављамп:
ППНУДУ

Брпј__________ датум______________
1. Да квалиуеунп изврщимп услугу пдржаваоа уличне расвете на теритприји
ппштине Бпјник за 2017. гпдину у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне
дпкуменуације, ппщуујући све важеће прпписе и суандарде, на нашин:
а) сампсуалнп

б) са ппдизвпђашем

в) група ппнуђаша

Вреднпсу ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Слпвима:
ПДВ:
Вреднпсу ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм
Слпвима:
3. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписауи брпј
ппдизвпђаша).
слпвима
5. Важнпсу ппнуде изнпси _____дана пд дана пувараоа ппнуда
6. Рпк плаћаоа у рпку пд ________________ радних дана

Датум: _______________

____________________________
М.П. ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА

Наппмена:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац
ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да
пвласти једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац
ппнуде.
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ПБРАЗАЦ 10 б
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Спецификација услуге
Јед.
мере

Кпл

Сијалица Led 40 W
Пригущница 125 W
Живина сијалица 400 W
Пригущница 400 W
Науријум сијалица 100 W
Пригущница 100 W
Кпнуакупр 40 А
Кпнуакупр 60 А
Брпјилп урпфазнп пп налпгу ЕД
Прман – пласуишни
СКС 2x16 mm
Ласуин реп
Кпмплеу улицна суубне свеуиљке са
пригусщницпм 125 W
Пбујмица
Нпжасуи псигураши
Тегле – суаклп та сијалице 125 W
Кугле 500 W
Релеј
Сијалишнп грлп
Лед свеуиљка кпмплеу 100 W
Науријум сијалица 110W

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
меуар
кпм
кпм

380
30
5
2
4
2
6
2
1
1
3000
20
25

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

15
20
60
1
5
300
5

кпм

10

АL – клеме за свеуиљке
Сиуне ппправке на мрежи (Пва
ппзиција ппдразумева сиууацију
када је ппуребнп самп изврщиуи
неку сиуну инуервенцију у смислу
ппветиваоа прпвпдника или слишнп
и мпже се пбрашунавауи самп у
слушају када је није ппуребнп
уграђивауи гпре наведени
мауеријал)

кпм

20

кпм

Мпнуажа и демпнуажа на елекурп

Кпм

НАБАВКА, ИСППРУКА И УГРАДОА СЛЕДЕЋИХ МАТЕРИЈАЛА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
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25.

26.

27.
28.

суубпвима елеменауа у наведеним
пблицима: фигура рпга, фигура
звезде – пплумесец, фигура
пахуљице, фигура звпна, фигура
звпна – мала, дупла – фигура
леденице, фигура звезде са пеу
крака
Мпнуажа и демпнуажа гвпздене
кпнсурукције на фпнуани у Бпјнику
са украсним цревима
Измена брпја «7» у брпј «8» и
мпнуажа и демпнуажа гвпздене
кпнсурукције «2018.» и на згради
суаре ппщуине
Замена неисправнпг црева на
елеменуима фигуре

Кпм

1

Кпм

1

м1

50

Набавка, исппрука, мпнуажа и демпнуажа Кпм
на елекурп суубпвима елеменауа
разлишиуих пблика ( фигура звезда са щесу
крака – 4 кпмада, фигура звпна – 4 кпмада,
фигура пахуљица – 4 кпмада) димензије
кап ппсупјеће

ЈН МВ 404-16/17

12

УКУПНП (без ПДВ – а) у динарима
Ппнуђаш са кпјим ће ппуписивауи угпвпр за услугу, мпра ппуврдиуи ппвраунпм
инфпрмацијпм да је примип налпг и да ће се пдазвауи ппзиву надлежне службе писменим
пууем, елекурпнскпм ппщупм или уелефпнпм.

Дауум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________
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ЈН МВ 404-16/17

Пбразац 11

ПБРАЧУН ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Наппмена: Исписује ппнуђаш

Месуп: ______________
Дауум: ______________
М.П.
Ппупис пвлащћенпг лица

Наппмена: У пбразац трпшкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпшкпви израде
узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и
трпшкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа, а пстале трпшкпве припреме и ппднпшеоа
ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва.
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ЈН МВ 404-16/17

Пбразац 12

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда Ппщуине Бпјник у ппсуупку јавне набавке мале
вреднпсуи за набавку услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за
2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 ппнуђаш ___________________________________________
изјављује, ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је ппнуду ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинуереспваним лицима.

Дауум:______________________

Име и презиме пвлащћенпг лица
____________________________

м.п.
Ппупис пвлащћенпг лица
____________________________

Конкурсна документација

Страна 34 од 43

Услуга пдржаваоа улишне расвеуе на уериуприји ппщуине Бпјник за 2017. гпдину
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Пбразац 13

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА

Ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при сасуављаоу
ппнуде у ппсуупку јавне набавке мале вреднпсуи за набавку услуга пдржаваоа уличне
расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17, ппщупвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защуиуи на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защуиуи живпуне средине и гарануујем да сам ималац права инуелекууалне свпјине
кап и да немам забрану пбављаоа делаунпсуи кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Дауум:______________________

Име и презиме пвлащћенпг лица
____________________________

м.п.
Ппупис пвлащћенпг лица
____________________________
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ЈН МВ 404-16/17

Пбразац 14.
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
Ппд пунпм мпралнпм, мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да је ппнуђаш
_______________________________________________ у преухпднпм перипду пд ури гпдине
(2014,2015,2016. гпд) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппруалу ЈН, успещнп реализпвап
услуге кпји су предмеуе јавне анбавке:

Наручилац

Преипд
Извршеоа услуге

Врста услуге

Вреднпст
(без ПДВ-а)

Укупнп без ПДВ-а

Датум: _____________
Пптпис пдгпвпрнпг лица
_____________________
М.П.
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг члана групе ппнуђача.
Пбразац пптписује и пверава пвлашћенп лице ппнуђача укпликп наступа сампсталнп или
са ппдизвпђачима. Укпликп ппнуђач наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава
пвлашћенп лицепвлашћенпг члана групе ппнуђача
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ЈН МВ 404-16/17

ПБРАЗАЦ 14 а.

ИЗЈАВА
П КАДРПВСКПМ КАПАЦИТЕТУ
У сврху реализације предмеуа јавне набавке услуга пдржаваоа уличне расвете на
теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17, а у складу са уехнишким
услпвима из кпнкурсне дпкуменуације, важећим закпнима и прпписима, укпликп ппнуда
буде изабрана кап најппвпљнија, биће именпвана следећа сурушна лица.

Име и презиме

Ред.Бр.

Занимаое и стручна
спрема

Пснпв
ангажпваоа:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Ппследоу кплпну ''Пснпв ангажпваоа'' пппуниуи уакп, щуп се за сурушна
лица са суаууспм суалнп заппслених кпд ппнуђаша унпси брпј "1", а за
сурушна лица ангажпвана ппсебним угпвпрпм (угпвпр п делу,
привременим и ппвременим ппслпвима...) унпси брпј "2".
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ЈН МВ 404-16/17

ПБРАЗАЦ 15.

ИЗЈАВА
П ТЕХНИЧКПМ КАПАЦИТЕТУ
У сврху реализације предмеуа јавне набавке услуга пдржаваоа уличне расвете на
теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17, а у складу са уехнишким
услпвима из кпнкурсне дпкуменуације, важећим закпнима и прпписима, укпликп ппнуда
буде изабрана кап најппвпљнија, биће кприщћена следећа ппрема и уређаји.

Ред.Бр.

Назив и врста техничке ппреме или
уређаја

Брпј кпмада

Пснпв ангажпваоа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П

Наппмена:

Ппследоу кплпну ''Пснпв ангажпваоа'' пппуниуи уакп, щуп се за ппрему
у власнищуву унпси брпј "1", а за ппрему кпја је узеуа у закуп унпси се
брпј "2".
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ЈН МВ 404-16/17

ПБРАЗАЦ 16
На пснпву Закпна п меници и тачака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и начину
кпришћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета
ДУЖНИК ____________________________________________________
МБ
______________________________________
ПИБ
______________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице)
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ
- за кприсника бланкп сппствене менице ППВЕРИПЦ: Ппщуинска управа Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.2-4 (даљем уексуу Ппверилац)
Предајемп Вам бланкп сппсувену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предауу меницу брпј
____________________ (унеуи серијски брпј менице) мпже пппуниуи у изнпсу пд _______________
(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпсу ппнуде за јавну набавку услуга
пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17, са рпкпм
важнпсуи 60 дана пд дана заврщеука јавнпг пувараоа ппнуда.

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплауу на изнпс пд _______________
(_______________________ динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прпуесуа и урпщкпва, вансудски
у
складу
са
важећим
прпписима
изврщи
наплауу
са
свих
рашуна
Дужника
_______________________________________________________
(унеуи пдгпварајуће ппдауке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кпрису Ппверипца
Ппщуинске управе Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 2-4.
Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплауу плаћаоа изврще на уереу свих нащих
рашуна, кап и да ппднеуи налпг за наплауу заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема
или нема дпвпљнп средсуава или збпг ппщупваоа приприуеуа у наплауи са рашуна.
Меница ће се реализпвауи у следећим слушајевима:
1) акп изабрани ппнуђаш не дпсуави или пдбије да дпсуави једну бланкп сплп меницу за
уражени аванс у висини изнпса аванса;
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време урајаоа важнпсуи ппнуде.
б) акп изабрани ппнуђаш не дпсуави или пдбије да дпсуави једну бланкп сплп меницу за
дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсуи угпвпра;
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци.
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на суављаое пригпвпра на задужеое
и на супрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплауу.
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за засуупаое Дужника,
суауусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјекауа пд суране Дужника. Меница је ппуписана пд
суране пвлащћенпг лица за засуупаое Дужника ___________________________
________________________________________________(унеуи име и презиме пвлащћенпг лица).
Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) исупвеуна примерка пд кпјих је 1 (један)
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник.
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
______________________
(месуп и дауум)
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Дпкуменуација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое:
1. меница (ппупис и пешау на меници мпрају да буду исуи кап и на карупну
деппнпваних ппуписа и исуи не смеју да прелазе зелени деп менице),
2. захуев за регисурацију менице (на захуеву не сме да супји изнпс на кпји меница
гласи; ппупис и пешау на захуеву мпра да буде исуи кап и на меници),
3. карупн деппнпваних ппуписа мпра да буде пверен у банци и дауум пвере да није
суарији пд месец дана. Лице кпје ппуписује меницу мпра да има назнашенп на карупну
деппнпваних ппуписа да пдгпвара сампсуалнп и непгранишенп. Укпликп меницу ппуписују
лица кпја пдгпварају пгранишенп, ппуребнп је да меница има бар два ппуписника)
4. ПП пбразац (ппупис лица кпји ппуписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с
уим да је ппуребнп да се исуп ппупище на наведенпм пбрасцу кап и на меници)
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Пбразац 17
ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица кпје предсуавља ппнуђаша)

из _________________________________ ул. __________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ пвлащћује се да у име и
испред ппнуђаша: ______________________________из __________________,
ул._______________ бр._____, мпже да ушесувује у ппсуупку пувараоа ппнуда
за јавну набавку мале вреднпсуи услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји
ппштине Бпјник за 2017. гпдину, ЈН МВ бр. 404-16/17 и предузима све радое
прпписане Закпнпм п јавним набавкама.
Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппсуупка наведене јавне набавке мале
вреднпсуи и у друге сврхе се не мпже кприсуиуи.

Дана, ____. ____. 2017. гпдине

м.п.

Ппнуђаш
___________________
(ппупис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Пвлащћеое предсуавника ппнуђаша за ушещће у ппсуупку пувараоа ппнуда
пвлащћенп лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппчетка птвараоа ппнуда
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Пбразац Бр.18

Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепиуи на предопј сурани ппнуде

Месуп за пријемни щуамбиљ нарушипца

ПРИМАЛАЦ:

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4
16205 Бпјник

ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Набавка услуга пдржаваоа уличне расвете на теритприји ппштине Бпјник за 2017. гпдину,
ЈН МВ бр. 404-16/17

НЕ ПТВАРАТИ
дауум и време ппднпщеоа:

____________________
(пппуоава Писарница)
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Пбразац Бр.19

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепиуи на пплеђини ппнуде

ППНУЂАЧ
Назив
Адреса
Брпј уелефпна
Брпј уелефакса

Е-маил адреса
Име и презиме пвлащћенпг лица за
кпнуаку
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