Општинска управа општина Ражањ, Конкурсна докуменатција у отвореном поступку са циљем закључења оквирног
споразума са једним понуђачем на период од две године, јн бр 1.1.4/19
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Ул. Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ, телефон 037/841-174
МБ: 07214740, ПИБ: 102688303

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–
„Реконструкција система јавног осветљења на територији општине
Ражањ“

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ НА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4/19

Крајњи рок за
достављање понуда:

30.08.2019. године до 13,00
часова

Јавно отварање:

30.08.2019. године од 14,00
часова

Јул 2019.године
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На основу члана члана 32, члана 61, члана 40. и члана 40а став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019 – у
даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке
број 404-293/19-02 од 31.07.2019.године и Решења о образовању Комисије број 404-294/1902 од 31.07.2019.године, Комисија за јавну набавку, сачинила је:
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За јавну набавку у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума„Реконструкција система јавног осветљења на територији општине Ражањ“, јн бр.
1.1.4/19
Конкурсна документација садржи
Поглавље

Назив поглавља

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара са спецификацијом
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност услова

III
IV

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац

VII
VIII
IX
X
XI

Страна

3
3
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изјаве понућача о поштовању 32
обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
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Образац понуде

Образац структуре цене са упутством како да 37
се попуни
39
Модел оквирног споразума
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

46
47

Укупан број страна: 47
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Наручилац : ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Адреса: Ул. Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ
Интернет страница:www.razanj.org
Матични број:07214740
ПИБ:102688303
2. Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак јавне набавке на основу члана 32. ЗЈН
закључења оквирног споразума у складу са чланом 40. и 40а став 1.ЗЈН.

са

циљем

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр 1.1.4/19 су добра - „Реконструкција система јавног
осветљења на територији општине Ражањ“
4. Контакт (лице или служба):

Лице за контакт – Биљана Василић, тел: 037/841-174, локал 18
Е - mail адреса: kancelarija.msp@gmail.com
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр 1.1.4/19 су добра - „Реконструкција система јавног
осветљења на територији општине Ражањ“

Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН 31500000-Расветна опрема и
светиљке
2. Набавка није обликована по партијама.

3. Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним

понуђачем, на 24 (двадаесет и четири) месеца од момента обостраног
потписивања.
4. Процењена вредност набавке

Процењена вредност набакве је 52.030.401,14 динара без пдв-а
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ПОЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОПИС

Ј.М.

Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП1.1 са предвиђеном новом лиром КОМ
TИП4 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или одговарајуће и свим
осталим неопходним монтажним и електро материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП1.1

КОЛ

729

КОМ
729
.

Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП1.2 са предвиђеном новом лиром
ТИП 1 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или одговарајуће и свим КОМ
.
30
осталим неопходним монтажним и електро материјалом.
КОМ
30
Испорука нове светиљке ТИП1.2
.
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП1.3 са предвиђеном новом лиром
КОМ 145
ТИП2 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или одговарајуће и свим
осталим неопходним монтажним и електро материјалом.
КОМ
Испорука нове светиљке ТИП1.3
.
145
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП1.4 са предвиђеном новом лиром КОМ 65
ТИП3 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или одговарајуће и свим
осталим неопходним монтажним и електро материјалом.
КОМ 65
Испорука нове светиљке ТИП1.4
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП2.1 са предвиђеним свим
неопходним монтажним и електро материјалом. У позицији обухватити и
КОМ 28
прераду лире, поновну заштиту и редуцире који ће омогућити стабилну везу
светиљке и лире.
КОМ 28
Испорука нове светиљке ТИП2.1
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
КОМ
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП2.2 са предвиђеном новом лиром
ТИП2 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или одговарајуће и свим
осталим неопходним монтажним и електро материјалом.

555
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12
13

14

15

16
17

18
19

Испорука нове светиљке ТИП2.2

КОМ 555

Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
КОМ 25
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП3 са свим неопходним монтажним
и електро материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП3

КОМ 25

Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и предаја Наручиоцу.
Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији коју наручилац одреди
приликом увођења у посао, а која неће бити удаљена више од 15 км од места
КОМ 79
извођења радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП4 са свим неопходним монтажним
и електро материјалом.
КОМ
Испорука нове светиљке ТИП4
79
Подешавање система пред испоруку и монтажу. Сетовање струје светиљки,
aктивација функције константног излазног флукса (CLO), сетовање функција
пауш 1
димовања према захтеву Наручиоца.
Пуштање у рад система.
КОМ
Испорука и монтажа спољашњег вод за уземљење сличан типу Elds 108/400 ϕ12
125
или одговарајући
Испорука и монтажа механичке заштите- заштитна прекривка слична типу F3КОМ
125
100,3mm- L=2000 мм или одговарајућа.

Оквирни број добара је исказан у последњим колонама „окв. кол.“. Оквирни споразум ће бити закључен на
вредност (у динарима без пдв-а) 52.030.401,14 што одговара процењеној вредности јавне набавке. Износ који
се добије када се јединична цена без ПДВ-а помножи са наведеним оквирним количинама добара у понуди, ће
служити само као начин да се примени критеријум, односно рангирају пристигле понуде.
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума ће бити закључивани по
реалним потребама највише до вредности оквирног споразума и у току његовог трајања. Из наведеног следи
да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања
оквирног споразума.
Дакле, цена (укупна без ПДВ-а,) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени
критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде прелазила процењену
вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену изузетка (чл.
107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се предметна добра наручивати по
потребама, односно присутности корисника и то највише до вредности оквирног споразума.
Вредност овог оквирног споразума је 52.030.401,14 динара без урачунатог ПДВ-а, односно уговарање ће се
вршити највише до наведене цифре по јединичним ценама које буду дате у обрасцу структуре цене, а све по
потребама које ће на основу закљученог/их појединачних уговора и/или издатих наруџбеница бити исказане
на појединачним налозима/требовањима (поруџбеницама).
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ОПИС ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИХ ТИПОВА СВЕТИЉКИ
ОБАВЕЗНИ ОПШТИ УСЛОВИ
- Кућиште од алуминијума, подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са

драјвером тако да су термички одвојени.

- Завршна обрада: Боја сива ситноструктурна. Епокси заштита oд УВ и корозије.
- Сочива су од ПММА, високе пропусне моћи (више од 90%), отпорнa на високе температуре и

UV зраке.
- Степен механичке заштите: минимум IP66 у складу са СРПС ЕН 60598-1 или одговарајуће.
- Прикључни напон 230VAC, 50Hz. Фактора снаге минимум 0.97.
- LED модули морају бити универзалног типа на тај начин да одговарају по карактеристикама

(димензијама модула и распореду LED-oва) следећим фамилијама: Fortimo Fast Flex G4
DA/PHILIPS или RLE/TRIDONIC или WU-M-541/VOSSLOH SCHWABE или одговарајући.
- Maксималне струје 700мА.
- Температура боје 4000К (+/-10%), индекс репродукције боје CRI≥70.
- Светиљка мора да поседује могућност репрограмирања директно на локацији монтаже без
жично.
- Светиљка мора да буде даљински контролабилна и путем напојног кабла из ормана напајања.
- Опција групног управљања светиљкама на истој траси напајања, а такође систем даљинског
управљања и комуникацијски протокол мора бити надовезив на централни систем управљања
без додатне надоградње у самим светиљкама.
- Светиљка мора имати функцију подешавања излазног флукса, константног флукса током
животног века (CLO), аутономног димовања.
- Животни век: Модули: ≥100000H(L90B10), драјвер: ≥100000H.
- Светиљке поседују заштиту од прекомерне температуре, преоптерећења, кратког споја, додатну
пренапонску заштита 10KV.
- Амбијентални температурни опсег рада: -20°C до +35°C.
- Светиљка поседује додатну спољну клему за брзо повезивање на напон у степену IP66 заштите.
Светиљка мора да поседује декларацију усаглашености са европским директивама: LVD, Rohs,
ErP (или одговарајуће).
- Мора да поседује CЕ знак (или одговарајуће).
- Произвођач светиљки мора да поседује следеће ISO сертификате: ISO9001, ISO50001 (или
одговарајуће).
- Гаранција минимум 5 година.
ОБАВЕЗНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНЕ – УЛИЧНЕ СВЕТИЉКЕ
Облик кућишта тако да има минималну изложеност ветру. Протектор је од каљеног стакла,
минимум IK08 у складу са СРПС ЕН 62262, 60068-2-75 или одговарајуће. Монтажа на лиру
ø60mm.
TИП1.1
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М5
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 44m; W/km ≤ 805; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 5м; висина центра светлосног извора
може бити у опсегу од 7 до 8m; фактор одржања 0.80; дужина лире 0.2м, угао може бити у
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опсегу 0-20 степени; растојање стуба од пута је 1.4м; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
TИП1.2
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М5
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 40m; W/km ≤ 875; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 5м; висина центра светлосног извора
може бити у опсегу од 7 до 8m; фактор одржања 0.80; дужина лире 0,5m, угао 10 степени;
растојање стуба од пута је 1.8 m; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
TИП1.3
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М4
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 31m; W/km ≤ 1120; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 5м; висина центра светлосног
извора може бити у опсегу од 7 до 8m; фактор одржања 0.80; дужина лире 1m, угао 10
степени; растојање стуба од пута је 2 m; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
TИП1.4
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М3
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 23m; W/km ≤1505 ; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 5м; висина центра светлосног
извора може бити у опсегу од 7 до 8m; фактор одржања 0.80; дужина лире 1.5m, угао 10
степени; растојање стуба од пута је 2.5m; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
TИП2.1
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М2
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 33m; W/km ≤ 3150; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 7м; висина центра светлосног извора је
9m (Напомена: постојећи стуб, лира и позиција); фактор одржања 0.80; дужина лире 1m, угао 0
степени; растојање стуба од пута је 0.2m; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
TИП2.2
LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201- 2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће, за класу осветљења М1
за следеће улазне параметре: размак између стубова је 23m; W/km ≤ 4515; распоред стубова
једнострани са доње стране; улица са две траке ширине 7м; висина центра светлосног
извора може бити у опсегу од 7 до 8m; фактор одржања 0.80; дужина лире 1м, угао 10
степени; растојање стуба од пута је 1 m; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ДЕКОРАТИВНЕ СВЕТИЉКЕ - КАНДЕЛАБРЕ
Облик кућишта подсећа на обрнуту купу. Протектор је од каљеног стакла, минимум IK08
у складу са СРПС ЕН 62262, 60068-2-75 или одговарајуће. Монтажа на стуб ø60mm.
TИП 3:
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LED светиљке морају да задовољавају фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201-2
,,Oсветљење путева-Део 2: Захтеване карактеристике'', или одговарајуће за класу осветљења П1 за
пут за следеће улазне параметре: размак између стубова је 15m; W/km ≤ 2345;
распоред стубова на средини пута ширине 15m; висина центра светлосног извора је 3m; фактор
одржања 0.80; стандардна подлога пута R3, q0: 0.070
ОБАВЕЗНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РЕФЛЕКТОРЕ
Монтажа на носач рефлетора покретним у две осе TИП4
За рефлекторе тип сочива мора имати симетричну широкоснопну фотометрију, ширине снопа 60
степени (+/-10%). Укупанa ефикасност рефлектора је већа од 135LM/W. Рефлектор мора
имати укупну снагу система мању од 140W.
ЛИРЕ
Универзални челични носач светиљки за све врсте стубова са одговарајућом обујмицом према
врсти стуба. Димензије и изглед носача светиљки дати су у прилогу.
Носачи светиљки треба да буду заварени апаратом за заваривање са CO2 , атестираном
према SRPS IEC 60364-4-41, SRPS N.B2.763 стандарду или одговарајуће, Носачи светиљки треба
да буду антикорозивно зашитићени методом топлог цинковања по стандарду SRPS EN ISO
1461 или одговарајуће.
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Напомена за лиру ТИП4: За поменути тип потребно је предвидети одговарајући штелујући носач
под углом од 0-20° за уличне светиљке, монтажа се врши на бетонски или дрвени стуб. Цев је
потребно да буде ∅60мм у дужини од 0.2М према прорачуну. Фиксација за стуб се врши уз
помоћ перфориране елипсасте поциковане траке 20X2000X1MM атестиране по SRPS NF 2.010 2×4 kN
или одговарајуће.
Спољашни вод за уземљење сличан типу Elds 108/400 ϕ12 или одговарајући атестиран
по пропису СРПС У.М1.047/1987 или одговарајуће на силу од 10 kN
Механичка заштита- заштитна прекривка слична типу F3- 100,3MM- L=2000 мм или
одговарајућа атестирана према пропису СРПС ЕН 62262 или одговарајуће са
степеном отпорности на удар ИK10.
Фидос 1,5-10/16-95 или одговарајуће. Тело се израђује од полиамида са стакленим
влакнима поступком бризгања,контакти се раде штанцовањем од Cu лима екстра тврдоће HB
110. Спојни елемент је торбан вијак у квалитету. Служи за спајање одводног вода који је у
пресеку од 1,5 до 10ММ2 и доводног вода од 16-95ММ2. Kомплетно је изолован и водозаптивен.
Најпгоднији је за повезивање расветних тела на NN мрежу. Атестиран у складу са СРПС
н ф 4.101/86 или одговарајуће.
Ради доказивања техничких карактеристика,
карактеристикама доставити уз понуду следеће:

односно

саобразности

са

техничким

За светиљке доставити:
- Један узорак светиљке који мора у потпуности одговарати техничким карактеристикама из
понуде. Уз узорке доставити софтвере ненаплативе Наручиоцу (на DVD/CD-у, USB-у или
достављањем линка) и уређај за програмирање светиљки бежично са упутством као и уређај за
даљинску контролу путем напојног кабла.
- Гаранцију оверену од стране произвођача светиљке.
- Каталоге понуђених светиљки и технички лист са описом који потврђује испуњеност сваког од
захтеваних техничких параметара
- Техничи лист сочива који потврђује од ког је материјала, пропусност и поларни дијаграм,
усклађеност са понуђеним LED модулом.
- Tехнички лист извора. Наручилац овим техничким листом мора да се увери да је LED извор
истих карактеристика као тражени (ширина модула, распоред и растојање између чипова,
ефикасност и флуксна рефентној струји 700mA).
- Технички опис система даљинског управљања. Минималан захтев и потреба Наручиоца је да се
светиљке могу даљински репрограмирати у виду промене светлосних сцена димовања. У опису
система јасно назначити на који начин функционише управљање, који протокол користи и на
који начин се систематски повезује са централним системом управљања. Доказати описе и
тврдње путем прилога у виду техничких листова и упутстава произвођача уређаја за даљинско
програмирање система који је понуђен. Приложити техничке листове предспојних уређаја у
светиљкама, шеме веза, као и техничке листове компоненти које надопуњују систем у централни
систем управљања.
- Tехнички лист предспојног уређаја уграђених у светиљке како би Наручилац могао да се увери
у тражене техничке карактеристике (ефиксаност, фактор снаге, напонски опсег), могућности,
програмибилне опције и животни век.
- Атест акредитоване лабораторије за степен IP (у складу са СРПС ЕН 60598-1 или одговарајући)
и IK заштите (у складу са СРПС ЕН 62262, 60068-2-75 или одговарајуће).
- Декларацију о усаглашености произвођача светиљки премa којој Наручилац може да се увери са
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којим је директивама усаглашена (LVD,ЕrP,Rohs,или одговарајућим) као и да има CE знак
или одговарајући.
- Важећи ISO сертификати (ISO9001,50001 или одговарајући) произвођача.
- Фотометријски извештај (у складу са LM-79 стандардом или одговарајућим) где је приказан
поларни дијаграм понуђених светиљки, табеле светлосног интензитета и пропусна ефикасност
(LOR) светиљки.
- Извештај фотометријског прорачуна у електронској верзији (CD, DVD или USB) и одштампан
приложен уз понуду којим се потврђује да светло техничке карактеристике понуђене светиљке
задовољавају тражене фотометријске захтеве у описима позиција светиљки. Уз достављени
фотометријски извештај прорачуна Понуђач је обавезан да достави и прорачунске фајлове
(*.ldt. *.ies, ...) у електронској верзији за понуђене светиљке не би ли Наручилац могао да
провери валидност извештаја
За лире доставити:
- Узорак лире који мора у потпуности одговарати техничким карактеристикама из понуде.
- Атест aкредитоване лабораторије за апарат за заваривање са CO2 , у складу са СРПС ИЕЦ
60364-4-41, СРПС Н.Б2.763 стандарду или одговарајуће,
- Атест aкредитоване лабораторије да су носачи антикорозивно зашитићени методом топлог
цинковања по стандарду СРПС ЕН ИСО 1461 или одговарајуће.
За перфорирану траку доставити:
- Узорак перфориране траке који мора у потпуности одговарати техничким карактеристикама из
понуде.
- Атест aкредитоване лабораторије у складу са СРПС НФ 2.010 -2x4 kN или
одговарајуће. За спољашњи вод за уземљење доставити:
- Узорак спољашњег вода за уземљење који мора у потпуности одговарати техничким
карактеристикама из понуде.
- Атест акредитоване лабораторије у складу са СРПС У.М1.047/1987 или одговарајуће на силу од
10 kN.
За заштитну прекривку доставити:
- Узорак заштитне прекривке која мора у потпуности одговарати техничким карактеристикама из
понуде.
- Атест акредитоване лабораторије за степен IK заштите у складу са СРПС ЕН 62262 или
одговарајуће.
За фидос доставити:
- Узорак фидоса која мора у потпуности одговарати техничким карактеристикама из понуде.
- Атест акредитоване лабораторије у складу са СРПС н ф 4.101/86 или одговарајуће.
Напомена: Документацију понуђач доставља на српском језику, уколико је на другом страном
језику дужан је да достави преводе на српски језик оверене од стране судског тумача
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75.
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).
Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован
код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1)
Закона).
Доказ:
Правно лице:
Предузетник

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
Доказ:

Правно лице

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 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
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
за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
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Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе
Предузетник МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела
и физичко као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
лице
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2.
ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. ст. 1. Тачка 4)
Закона).
Доказ:
Правно лице

Предузетник

Физичко лице

1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације
1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације
1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације
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Орган надлежан
за издавање:

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа
Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта
пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и
наплату одређене врсте јавног прихода.
2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална
(општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа /организација
/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи
и
потврде
осталих
локалних
органа
/организација/установа.

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
4)Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Доказ: Достављање важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако
таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај
доказ се не захтева.
5)Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да
су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.
Закона).
Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу VI
Конкурсне документације
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Финансијски капацитет
1

Услов:
- Да је понуђач остварио пословни приход од најмање 100.000.000,00 динара
без ПДВ-а, у последње три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.)
Докази:
Редовни годишњи финансијски извештај за 2016, 2017. и 2018. годину или
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне
регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних
лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље
за оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018. годину или Биланс стања и Биланс
успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) издат од
Агенције за привредне регистре.

2. Пословни капацитет
Услов:
Да понуђач има успостављен (примењује) сертификован Интегрисани
Менаџмент Систем за следеће стандарде:
А)ИСО 9001 – систем менаџмента квалитетом.
Б)ИСО 50001 – системуправљања енергијом.
Докази:
Фотокопије важећих стандарда, односно (важећих) сертификата
Услов:
Да је понуђач у периоду од 01.01.2016.године, па до дана објаве Позива за
подношење
понуда
извршио
купопродају
расвете,
са
услугом
уградње/постављања, јавне уличне и/или парковске програмабилне расвете у
укупној вредности од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ-а:
 Од чега је најмање један изведен пројекат са минимум 600 уграђених
светиљки које поседују могућност репрограмирања директно на
локацији монтаже безжично.
И
14

Општинска управа општина Ражањ, Конкурсна докуменатција у отвореном поступку са циљем закључења
оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, јн бр 1.1.4/19



Од чега је најмање један изведен пројекат са минимум 600 уграђених
светиљки које су даљински контролабилне путем напојног кабла из
ормана напајања.

Докази:
Референц листа – списак референтних послова са јасно истакнутом вредношћу
истих, именом и контактима купца, али и бројем светиљки, оверена/е
потврда/е о реализацији уговора/послова са вредношћу и/или бројем светиљки,
као и њиховим описом/врстом, као и фотокопије привремених, окончаних
ситуација, или оверених рачуна и уговора.
* За Наручиоца није од важности да ли су референтни правни послови
окарактерисани као радови, добра са услугом уградње или пак услуге са
уградњом добара, већ ће циљно тумачити предмете тих правних послова.
** У случају недоумица Наручилац ће упитом у смислу члана 93. став 1. ЗЈН ка
издаваоцима потврда референци, отклањати исте.

3. Кадровски капацитет
Услов:
- Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или
ангажоване по основу уговора ван радног односа, и то:
 Најмање једног електро инжењера са лиценцом 450
 Најмање 6 ангажованих електромонтера који поседују лекарско
уверење за рад на висини.
Напомена: Постављени услов испуњавају и радници електроструке
ССС, који су стручно оспособљени за обављање предметних монтаже.
 Једно лице лице одговорно за безбедност и здравље на раду са
положеним стручним испитом о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду.
Докази:
 За дипл. инжењера електротехнике са лиценцом 450:
-копија личне лиценце број 450 издате од Инжењерске коморе Србије;
-потврда о важењу лиценце број 450;
-правни основ радног ангажовања у виду фотокопије уговора о раду или
копија другог правног основа у складу са Законом о раду
-М образац (ознака подобразаца зависи од основа ангажовања па у складу са
тим и доставити исти) или други одговарајући доказ о пријави на обавезно
социјално осигурање; у случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз
фотокопију наведеног уговора мора поднети доказ да је пријаву на обавезно
социјално осигурање, односно своје обавезе у вези са наведеним, извршио
(ће извршити) у складу са чланом 35. став 2. ЗоР, без обзира на основ
ангажовања
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 За 6 (шест) електромонтера:
-кпију важећих лекарских уверења за рад на висини;
-копија доказа о стручном образовању (квалификацији) из електро струке;
-правни основ радног ангажовања у виду фотокопија уговора о раду или
копија другог правног основа у складу са Законом о раду
-М образац (ознака подобразаца зависи од основа ангажовања па у
складу са тим и доставити исти) или други одговарајући доказ о
пријави на обавезно социјално осигурање; у случају да понуђач нема
одговарајући М образац, уз фотокопију наведеног уговора мора поднети
доказ да је пријаву на обавезно социјално осигурање, односно своје
обавезе у вези са наведеним, извршио (ће извршити) у складу са чланом
35. став 2. ЗоР, без обзира на основ ангажовања.
 За лице одговорно за безбедност и здравље на раду:
-копија уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;
- правни основ радног ангажовања у виду фотокопија уговора о раду или
копија другог правног основа у складу са Законом о раду
-М образац (ознака подобразаца зависи од основа ангажовања па у складу са
тим и доставити исти) или други одговарајући доказ о пријави на обавезно
социјално осигурање; у случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз
фотокопију наведеног уговора мора поднети доказ да је пријаву на обавезно
социјално осигурање, односно своје обавезе у вези са наведеним, извршио
(ће извршити) у складу са чланом 35. став 2. ЗоР, без обзира на основ
ангажовања.
Напомена: Уколико понуђач склопи уговор о пословно техничкој сарадњи
са правним лицем које има лиценцу за обављање поменуте делатности,
приложити копију уговора и лиценцу.
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: Уговор о
привременим и повременим пословима; Уговор о делу (ради обављања
послова који су ван делатности послодавца); Уговор о допунском раду
4. Технички капацитет
Услов:
- да поседује најмање 2 теретна возила - камиона са хидрауличном радном
платформом, са минималним дохватом 12m,
- да поседује најмање 1 теретно возило - камион са хидрауличном радном
платформом, са минималним дохватом 25m,
- да поседује најмање једно теретно возило (за транспорт радника и
материјала) минималне носивости од једне тоне
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Докази:
- Фотографије (оригинал или копија или одштампана) најмање три теретна
возила камиона на којим се може видети и недвосмислено утврдити
постојање хидрауличне радне платформе и на којима се мора видети
регистарска ознака возила како би се утврдило да је управо то возило оно за
које се достављају остали докази.
- а) очитане саобраћајне дозволе, за најмање четири теретна возила камиона као и, б) (фото)копију полисе осигурања за наведена возила.
Копије уговора о закупу или уговора о лизингу, или другог правног основа
државине (овлашћења коришћења) уколико наведена теретна возила нису у
власништву понуђача (за доказивање власништва је довољно да понуђач буде
уписан као власник у саобраћајној дозволи), у ком случају се из истих јасно и
недвосмислено може утврдити да су возила тражених карактеристика предмет
таквих уговора
- Уколико наведена возила нису у власништву закуподавца или примаоца
лизинга или ког другог даваоца возила понуђачу, потребно је да понуђач уз
доказе доставити и правни основ располагања возила од стране свог
закуподавца, имајући у виду да ће наручилац приликом стручне оцене
понуда примењивати и одредбе Закона о финансијском лизингу ("Сл.
гласник РС", бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 - др. закони), Закона о
облигационим односима али и других законских и подзаконских аката у
зависности од природе случаја.
- Потврду о уградњи / исправности хидрауличне радне платформе од
стране сервиса који је овлашћен за њихову уградњу, односно проверу
исправности и сервисирање.
Напомена:
* Нерегистровано возило или возило за које је истекла регистрација у моменту
отварања понуда, као и мање носивости од прописане, не испуњава услов о
техничком капацитету и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће
одбијена од стране наручиоца
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Наведени докази о испуњености обавезних и додатних услова достављају се уз понуду у
виду неоверених копија (осим средстава финансијског обезбеђења, која се достављају
искључиво у оригиналу), а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа у примереном року који му одреди Наручилац, који не може бити краћи од 5
(пет) дана од дана пријема захтева.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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 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.
Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан начин.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави
доказе да испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН, и то оне који се односе на део набавке
који ће исти извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Додатне услове чланови из групе понуђача могу испунити заједно (кумулативно).
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Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Довољно је само да у понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача или да достави
решење о регистрацији у Регистар 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 о
додели уговора и да је документује на прописани начин. Исту обавезу има и добављача
након потписаног уговора о јавној набавци, односно у току његовог извршења.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН

НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РАЖАЊ, УЛ. ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР. 33, 37215 РАЖАЊ, СА НАЗНАКОМ :
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА
ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ 1.1.4/19„РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РАЖАЊ““
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 30.08.2019. године до 13,00 часова

Наручилац ће,по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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Понуда мора да садржи све применљиве обрасце, потписане од стране овлашћеног
лица и то:

Изјаву о испуњавању услова из чл. 75 ст. 2 Закона (Образац 1)

Образац понуде (Образац 2)

Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 3)

Модел оквирног споразума (Образац 4)

Образац трошкова припреме понуде-овај обаразац није обавезно достављати
(Образац 5)

Образац изјаве о независној понуди (Образац 6)

У случају заједничке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Доказе о испуњењу обавезних и додатних услова дефинисаних у Поглављу IV Конкурсне
документације

Средства финансијског обезбеђења дефинисаних у Поглављу V, тачка 12 Конкурсне
документације
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о поштовању обавеза из чл.75. СТ.2. Закона и др.), који морају бити потписани
од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе
да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У случају да понуђач не користи печат приликом попуњавања образаца из
предметне конкурсне документације, без обзира на истакнуто упутство или место у
том смислу, Наручилац ће поступити у складу са посебним прописом који уређује ту
област – Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и исто неће третирати као (битан)
недостатак понуде. Такође, у складу са изменом Правилника (о обавезним елементима
конкурсне
документације), понуђач није обавезан да користи печат приликом
сачињавања понуде, па и из тог угла је јасно да без обзира на упутство и остављена
места за печате, понуђачи нису у обавези да иста користе.
3.ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
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4. ПОНУДА

СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН

ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену,допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа
општине Ражањ, ул. Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, 37215 Ражањ, са
назнаком:
Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку са циљем закључења
оквирног споразума-јн бр. 1.1.4/19 - „РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ“ - НЕ ОТВАРАТИ
или допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку са циљем
закључења оквирног споразума-јн бр. 1.1.4/19 „РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ“ - НЕ ОТВАРАТИ
или
Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку са циљем закључења
оквирног споразума-јн бр. 1.1.4/19 - „РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ“ - 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 или да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин
подноси понуду односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА

ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који садржи:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 Опис 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН

И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

И

ДРУГЕ
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Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања износи 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
од дана испостављања фактуре, а којом је потврђена испорука добара. Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено авансно плаћање.
Захтеви у погледу места и рока испоруке:
Места испоруке – Место испоруке и монтаже добара је територија Општине Ражањ.
Добављач ће од Наручиоца добијати писане налоге за испоруку и уградњу јавног
осветљења са дефинисаном локацијом-мерним местом, предвиђеном количином
материјала. Максимални рок за извршење сваког појединачног налога је 45 (четрдесет
пет) календарских дана.
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 не може мењати понуду.
Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок износи 60 месеци за испоручена добра (светиљке) рачунајући од дана
примопредаје и 24 месеца за остали материјал и пружене услуге рачунајући од
дана примопредаје.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА

УПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкова испоруке на адресу франко
магацин наручиоца (утовар, транспорт, истовар), зависни трошкови набавке и сви остали
трошкови везани за испоруку предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
ЧЛ.92 Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ

О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ; А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству заштите животне средине
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
12. ПОДАЦИ

О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе:
1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 5 % од вредности понуде
без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора
бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде мора бити идентичан року важења
понуде који је понуђач понудио и престаје истеком рока важења понуде понуђача који
подноси ову банкарску гаранцију. Рок важења понуде у овој јавној набавци је не краћи од
30 дана од дана отварања понуда.
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског
обезбеђења за добро извршење посла. Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави
оригинал писмо о намери банке гаранта да изда, на име финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив,
гаранцију за добро извршење посла, у корист наручиоца Општинске управе Ражањ, у
износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30
(тридесет) дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка
Гарант, гарантује да ће се наручиоцу Општинској управи Ражањ, платити укупан износ, по
пријему првог позива корисника гаранције – Општинске управе Ражањ у писаној форми и
изјаве у којој се наводи да је понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју
обавезу из закљученог Уговора.
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- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на
име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Наручилац
захтева да понуђач, уз понуду достави оригинал писма о намери банке гаранта да
изда на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив, банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 ( пет) дана
дуже од гарантног рока у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а,
којом банка Гарант гарантује да ће Општинској управи Ражањ , као кориснику
гаранције, платити укупан износ по пријему првог позива Општинске управе Ражањ
као корисника гаранције у писаној форми и изјаве у којој се наводи да понуђач није
извршио отклањање грешака– квара у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије и за које понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице
односно листинг са сајта НБС.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума
без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења меница је 25 месеци од обостраног потписивања
оквирног споразума.
Наручилац/Купац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не
достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач
закључе по основу оквирног споразума.
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани Добављач се обавезује да
у року од 10 дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење престаје да важи
даном подношења банкарске гаранцијеза отклањање грешака у гарантном року.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Добављач не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором (обавезе извршиоца посла су ближе дефинисане у моделу уговора), сем у
случају више силе или елементарне непогоде.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
И у случају да извршилац напусти посао испоруке и монтирања светиљки са LED
изворима светлости, у било којој фази испоруке и монтаже, без обзира на степен
довршености посла, наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење
посла, у пуном износу, сем у случају више силе или емементарне непогоде.
Наручилац може активирати банкарску гаранцију ако се остваре неки од разлога за раскид
уговора.
3)Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке,
односно након сваке сукцесивне испоруке и уградње уз достављање привремене ситуације
и рачуна за део обављеног посла, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од
укупне вредности радова према привременој ситуацији, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року покрива гарантни рок од 24
месеци за предметне изведене радове и опрему према привременим ситуацијама.
Напомена: Уз банкарску гаранцију изабрани понуђач ће бити у обавези да за
светиљке издаје произвођачку гаранцију за испоручена добра након сваке сукцесивне
испоруке и уградње.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који
је одредио наручилац, сем у случају више силе или елементарне непогоде
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.
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14. ДОДАТНЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил kancelarija.msp@gmail.com тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће 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 сајту општине.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуметнације, ЈН бр.
1.1.4/19 Реконструкција система јавне расвете на територији Општине Ражањ.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА

ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА

КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОИЈХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОИЈХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 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 гарантни рок.
18. ПОШТОВАЊЕ

ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
19. КОРИШЋЕЊЕ

ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелетуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН

И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на е-маил kancelarija.msp@gmail.com, или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
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поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана пријема одлуке.
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
подношњење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда
на број жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив на број: подаци о броју
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава
одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00динара
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК

У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем којем је додељен одмах по
протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац
ће са свој стране потписан оквирни споразум доставити у року од осам дана од дана
протека рока за заштиту права. Појединачне уговоре ће када за истим настану
потребе, достављати потписане добављачу.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
22. ОБЈАВЉИВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊА

Наручилац ће обавештење о закљученом оквирном споразуму, те појединачном уговору о
јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу
јавних набавки у року од пет дана од дана закључења, односно од дана коначности одлуке
о обустави поступка јавне набавке.
23. ОБАВЕШТЕЊЕ О

УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Понуђач приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца, као и осталих
докумената, није дужан да користи печат, без обзира на истакнуто упутство или место
(м.п.) у том смислу.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЋАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗЈН (ОБРАЗАЦ 1)

У складу са чланом 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача __________________________________________________, дајем следећу
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је
Понуђач__________________________________________при састављању понуде за јавну
набавку „Реконструкција система јавног осветљења на територији Општине Ражањ“
бр.1.1.4/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Датум:

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 2)
За јавну набавку добара у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума
са једним понуђачем ЈН бр.1.1.4/19 „Реконструкција система јавног осветљења Општине
Ражањ“
ПОНУДА бр.

од

2019. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
1) 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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2) 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 који ће
извршити подизвођач:

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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3) 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.
Навођењем електронске адресе (e mail) понуђач прихвата електронску пошту као
средство комуникације са наручиоцем, као најекономичније, најпрактичније и
најцелисходније, и обавезује се да у комуникацији поступа у складу са Начелним
правним ставом бр. 13 заузетим на општој седници од 14.04.2014. год. Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, а у вези члана 20. ЗЈН. (извор:
Билтен правне праксе бр. 1/14)
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4) ПОНУДА
Укупна цена без ПДВ - а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ -ом

Рок и начин плаћања:

Гарантни рок
Рок важења понуде:
Место
испоруке
и
монтаже

Рок извршења:

Датум

Уплатом на рачун у року од 45 дана од дана испостављања
исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске
књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране
одговорних лица Понуђача, Наручиоца и Надзора
месеци за светиљке рачунајући од дана примопредаје (не
краће од 60 месеци) и
месеци за остали материјал и
пружене услуге рачунајући од дана примопредаје (не краће од
24 месеци).
30 дана)

дана од дана јавног отварања понуда (не краће од

Територија општине Ражањ
дана од дана издавања налога од стране Наручиоца,
писменим путем
(не дуже од 45 календарска дана)

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

36

Општинска управа општина Ражањ, Конкурсна докуменатција у отвореном поступку са циљем закључења
оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, јн бр 1.1.4/19

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ОБРАЗАЦ 3)
ПОЗИЦИЈА

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОПИС

2

Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП1.1 са предвиђеном новом лиром
TИП4 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или
одговарајуће и свим осталим неопходним монтажним и електро
материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП1.1
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП1.2 са предвиђеном новом лиром
ТИП 1 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или
одговарајуће и свим осталим неопходним монтажним и електро
материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП1.2
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП1.3 са предвиђеном новом лиром
ТИП2 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или
одговарајуће и свим осталим неопходним монтажним и електро
материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП1.3
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП1.4 са предвиђеном новом лиром
ТИП3 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или
одговарајуће и свим осталим неопходним монтажним и електро
материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП1.4
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП2.1 са предвиђеним свим
неопходним монтажним и електро материјалом. У позицији
обухватити и прераду лире, поновну заштиту и редуцире који ће
омогућити стабилну везу светиљке и лире.
Испорука нове светиљке ТИП2.1
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП2.2 са предвиђеном новом лиром
ТИП2 и каблом PP00-Y 3x1.5mm2, фидосом 1,5-10/16-95 или
одговарајуће и свим осталим неопходним монтажним и електро

Ј.М.

КОЛИЧИНА

Јединична
цена без
ПДВ-а

УКУПНО

3

4

5

6 (4х5)

КОМ.

729

КОМ.

729

КОМ.

30

КОМ.

30

КОМ.

145

КОМ.

145

КОМ.

65

КОМ.

65

КОМ.
КОМ.

28
28

КОМ.

555
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12
13

Испорука нове светиљке ТИП2.2
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати
на локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао,
а која неће бити удаљена више од 15 км од места извођења
радова. Mонтажа нове светиљкe ТИП3 са свим неопходним
монтажним и електро
материјалом.

КОМ.
КОМ.

555
25

14

Испорука нове светиљке ТИП3
Демонтажа постојећих светиљки јавне расвете, сортирање и
предаја Наручиоцу. Све демонтиране светиљке ће се одлагати на
локацији коју наручилац одреди приликом увођења у посао, а која
неће бити удаљена више од 15 км од места извођења радова.
Mонтажа нове светиљкe ТИП4 са свим неопходним монтажним и
електро материјалом.
Испорука нове светиљке ТИП4
Подешавање система пред испоруку и монтажу. Сетовање струје
светиљки, aктивација функције константног излазног флукса
(CLO), сетовање функција димовања према захтеву Наручиоца.
Пуштање у рад система.
Испорука и монтажа спољашњег вод за уземљење сличан типу Elds
108/400 ϕ12 или одговарајући

КОМ.

25

КОМ.
КОМ.

79
79

пауш.

1

КОМ.

125

КОМ.

125

15

16
17

18
19

Испорука и монтажа механичке заштите- заштитна
прекривка слична типу F3- 100,3mm- L=2000 мм или
одговарајућа.

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (РСД)
ИЗНОС ПДВ-А (РСД)
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (РСД)
Датум

-

Понуђач

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
- у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне набавке;
у колону 6 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне набавке
у обележено поље под називом „УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (РСД)“ уписати укупну цену без ПДВ, збирно за све
понуђене позиције из предмета јавне набавке. Овај износ се уписује у
,,Oбразац понуде’’
у обележеном пољу под називом „ИЗНОС ПДВ-А (РСД)“;уписати износ ПДВ који се обрачунава на укупну цену без
ПДВ,Овај износ се уписује у ,,Oбразац понуде’’
у обележеном пољу под називом „УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (РСД)“; уписати укупну цену са ПДВ-ом, тако што
ће сабрати износ из обележеног поља „Укупна цена без ПДВ“ и поља „Износ ПДВ-а“ .Овај износ се уписује у ,,Oбразац понуде’’
Напомена:
Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца;
Понуда са варијантама није дозвољена;
Образац понуде мора бити попуњен у целости.
СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не
може бити нула (0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО
КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ. (осим у делу где је децидно наведено да неки од њих може стајати, као нпр. %
учешћа трошкова доставе/испоруке у цени). Све то представља ризик за понуђаче да њихова понуда буде одбијена као
неприхватљива.
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IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Јавна набавка добара број 1.1.4/19 „Реконструкција система јавног осветљења на територији
општине Ражањ“ (ОБРАЗАЦ 4)
Стране потписнице:
Општинска управа општине Ражањ, са седиштем у Ражњу, Трг Светог Саве бр. 33, 37215
Ражањ ПИБ: 102688303, Матични број: 07214740, Број рачуна: 840- 167640-56 Назив Банке:
Управа за трезор, Телефон: 037/841-174, Tелефакс: 037/841-225, коју заступа Начелник
Иван Ивановић, дипл. правник ( у даљем тексту Наручилац)
И
....................................................................................................................... са седиштем у
................................................................., улица...............................................................,
ПИБ:............................................. Матични број: .................................................................
Број рачуна: ............................................Назив банке:.....................................................
Телефон:.............................................................

Телефакс: ....................................

кога заступа............................................................................(у даљем тексту: Испоручилац)
Понуђач ће део уговорених испорука извршити преко подизвођача:
1.
, са седиштем у __________________________________
ПИБ:_
, матични број _________________________
2.
________________________, са седиштем у
_________________________
ПИБ: ________________________, матични број _________________________
Односно са групом понуђача коју чине:
3. ____________________________, са седиштем у __________________________________
ПИБ:_
, матични број _________________________
4.
________________________, са седиштем у
_________________________
ПИБ: ________________________, матични број _________________________

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,

14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) спровео јавну набавку отворени поступак са циљем закључења
оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године –јн бр. 1.1.4/19 Реконструкција
система јавног осветљења Општине Ражањ
- да
је
Наручилац
донео
Одлуку
о
закључењу
оквирног
споразума
број
_______од____________, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
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Наручиоца и Добављача
- да је Добављач доставио Понуду бр.

од
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);

, која чини саставни део

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за Реконструкцију система јавног
осветљења на територији Општине Ражањ, односно купопродају добара у свему у складу
са захтевима, спецификацијом, техничким карактеристикама, техничким описом и
предмером из Конкурсне документације Наручиоца и прихваћене понуде Извођача
Добара бр.
од
2019. године, који чине
саставни део овог Оквирног споразума. (заводни број понуде код Наручиоца – непопуњава
понуђач).
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 24 (двадесет и четири) месеца, а ступа
на снагу даном обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног или
више уговора о јавној набавци или издавање једне или више наруџбеница Добављачу у
зависности од стварних потреба Наручиоца и то највише до вредности овог оквирног
споразума.
Уколико не буде потреба за предметом овог оквирног споразума Наручилац нема обавезу
закључења појединачних уговора и/или издавања наруџбеница.
ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Укупна вредност овог Оквирног споразума а износи 52.030.401,14 динара без пдв-а, што
одговара процењеној вредности ове јавне набавке. Уговорена цена је фиксна по јединици
мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Јединичне цене добара исказане су у Понуди без ПДВ-а. Износ који је добијен
множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама, служио
је само као начин да се примени критеријум и рангирају пристигле понуде.
ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно законским прописима из дате
области, односно сходно Закону о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'',
бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15,
5/2016 - усклaђeни дин. изн., 108/2016, 7/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн, 30/2018 и
4/2019 - усклађени дин. изн.).
Цене из понуда су фиксне и не могу се мењати током целог периода трајања
оквирног споразума, осим уколико стране потписнице, изузетно, постигну обострану
сагласност умањења цене.
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Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. ЗЈН, након
закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке
може повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати
максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.
Обавезе које по основу овог оквирног споразума и касније, на основу њега издатих
појединачних уговора о јавној набавци и/или наруџбеница доспевају у 2019. и 2020.
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена
у 2019. и 2020. години.
У укупну вредност су урачунати трошкови превоза, испоруке, дистрибуције и монтаже на
територији Општине Ражањ.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4 .
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће са Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци
или издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци
Добављачу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Вредност појединачних уговора и/или наруџбеница ће се уговарати у динарима (рсд.)
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем
наруџбенице Добављачу, и то по потребама, количинама, највише до вредности овог
оквирног споразума.
:
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
- Добављач се обавезује
- - да у року од три дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави Решење о

именовању одговорног лица задуженог за праћење и извршење уговора;
-да у прописаном року преда средства обезбеђења;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу и опрему;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица и опреме, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време испоруке и монтаже добара до
примопредаје Наручиоцу;
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- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
- да омогући вршење надзора на испоруци и монтажи добара;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,

који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку добара или поновну монтажу добара, убрзања испоруке и монтаже када
је запао у кашњење у погледу уговорених рокова;
- да по испорученим и намонтираним добрима писаним путем обавести Наручиоца да су
добра испоручена и намонтирана;
- да гарантује квалитет испоручених и намонтираних добара, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог
позива од стране Наручиоца.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке (у појединачним уговорима и/или наруџбеницама закљученим на основу овог
оквирног споразума уговорне стране се могу споразумети да то буде на недељном или
месечном нивоу), у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и
фактуре од стране Добављача и Купца, нa текући рачун Добављача бр.
_______________________ код банке_______________________________
.
ВИША СИЛА
Члан 7.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су
се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и слично.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Члан 8.
Период набавке добара је сукцесивно до 24 (двадесет и четири) месеца од дана закључења
Оквирног споразума.
Добављач ће од Наручиоца добијати писане налоге за испоруку и уградњу јавног
осветљења са дефинисаном локацијом-мерним местом, предвиђеном количином
материјала. Рок за извршење
дана од дана издавања налога од стране Наручиоца,
писменим или усменим путем (не дуже од 45 календарска дана).
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ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ
НАЛОГА НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Рок за извршење сваког појединачног налога Наручиоца се продужава на захтев Добављача:
- у случају прекида који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Добављача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач.
Захтев за продужење рока за извршење сваког појединачног налога Наручиоца,у писаној
форми, уз сагласност одговорног лица Наручиоца, Добављач подноси Наручиоцу у року
од два дана од сазнања за околност.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок износи месеци за испоручена добра (светиљке) рачунајући од дана
примопредаје (не краће од 60 месеци) и месеци за остали материјал и изведене радове
рачунајући од дана примопредаје (не краће од 24 месеци).
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од осам дана од дана закључења
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије и за које понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице
односно листинг са сајта НБС.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз
менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења меница је 25 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац/Купац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не
достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач
закључе по основу оквирног споразума.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани Добављач се обавезује да у року
од 10 дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
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Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење престаје да важи
даном подношења банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Добављач не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором (обавезе извршиоца посла су ближе дефинисане у моделу уговора), сем у
случају више силе или елементарне непогоде.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
И у случају да извршилац напусти посао испоруке и монтирања светиљки са LED
изворима светлости, у било којој фази испоруке и монтаже, без обзира на степен
довршености посла, наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење
посла, у пуном износу, сем у случају више силе или емементарне непогоде.
Наручилац може активирати банкарску гаранцију ако се остваре неки од разлога за раскид
уговора који су предвиђени у Моделу уговора.Све банкарске гаранције из овог члана
Оквирног споразума наручилац може уновчити у складу са одредбама истог.
Банкарску/е гаранцију/е на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року. Наручилац захтева да Добављач, након сваке појединачне примопредаје
(извршеног појединачног уговора) достави банкарску гаранцију на име финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року неопозиву, безусловну, без права на
приговор и плативу на први позив, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року, са роком важности 5 (пет) дана дужем од гарантног рока (по
појединачном уговору из оквирног споразума) у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, којом банка Гарант гарантује да ће Општинској управи Ражањ, као
кориснику гаранције, платити укупан износ по пријему првог позива Општинске управе
Ражањ као корисника гаранције у писаној форми и изјаве у којој се наводи да понуђач није
извршио отклањање грешака – квара у роковима и на начин предвиђен појединачним
уговором.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року покрива гарантни рок од 24
месеци за предметне изведене радове и опрему према привременим ситуацијама.
Напомена: Уз банкарску гаранцију изабрани понуђач ће бити у обавези да за
светиљке издаје произвођачку гаранцију за испоручена добра након сваке сукцесивне
испоруке и уградње.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара у примереном року који
је одредио наручилац, сем у случају више силе или елементарне непогоде
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ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 12.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на испоруку и монтажу добара.
Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 30 дана
по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача
Добара, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Раскид оквирног споразума је могућ споразумним путем, у случају када обе стране немају
пословних интереса за његов одржај на снази, као и једностраним путем уколико се у
битној мери повреде права, односно битно занемарују обавезе, једне од страна, а што ће
бити чињено писменим путем.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ
57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), као и
други прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу
припада 2 (два), а Добављачу 2 (два) примерка оквирног споразума
ИСПОРУЧИЛАЦ

________________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
_______________________
Иван Ивановић, дипл.правник

Напомена: Модел оквирног споразума мора бити потписан од стране овлашћеног лица Понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 5)
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
за јн 1.1.4/19,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:

Понуђач
(потпис овлашћеног лица)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ОБРАЗАЦ 6)
У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума – јавна набавка
број 1.1.4/19 „Реконструкција система јавног осветљења на територији Општине
Ражањ“, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста се може копирати у довољном броју
примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача
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