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03/2020, деловодни број: 03-18/2020 и Решења о образовању комисије, деловодни број:
03-18/2020-1, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радови-замена расвете у школи „Петро Кузмјак“
у Руском Крстуру
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Основна и средња школа са домом ученика“Петро Кузмјак“
Русинска 63, Руски Крстур
www.petrokuzmjak.com.rs
025/703-042, 025/705-030
petroso@neobee.net
(наручилац електронску пошту прима радним данима од 7:00
Е - mail адреса:
часова до 14:00 часова, радни дани су дани од понедељка до
петка)
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
Врста поступка јавне
мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима
набавке:
којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке су радови – Замена расвете у школи
Предмет јавне набавке:
„Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру према Техничкој
спецификацији.
45316000 - Радови на инсталацији расветних и сигналних
Ознака из ОРН:
система
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о
Циљ поступка:
јавној набавци.
Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се електронска лицитација
Електронска лицитација:
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
На ову набавку ће се
68/15 – у даљем тексту ЗЈН);
примењивати:
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 86/2015);
- остали релевантни подзаконски акти који уређују ЈН;
- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и
31/01, „Сл.гласник РС бр. 30/10) – у делу који није регулисан
ЗЈН;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012);
- Закон о облигационим односима након потписивања Уговора о
ЈН, у делу који није супротан императивним одредбама ЗЈН;
- други релевантни закони и подзаконски прописи.
Од понуђача се очекује да буде упознат са свим позитивним
законима, подзаконским актима, а посебно Правилницима,
стандардима и техничким условима који важе у Републици
Србији, а који се односе на предмет набавке.
Нађ Михајло
Особа за контакт:
Одговорно лице наручиоца: Пашо Павловић Хелена, директор
Наручилац:
Адреса:
Интернет страница:
Teлефон/факс:
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке:

Назив из ОРН:
Партије:

Предмет јавне набавке су добра – Замена расвете у школи
„Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру према Техничкој
спецификацији,
45316000 - Радови на инсталацији расветних и сигналних
система
Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА ТРАДОВА И СЛ.
Red
ni
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j
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Naziv proizvoda

Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto
koje odredi naručilac. Radovi se izvode na visini do
4 m.
Demontaža postojećih svetiljki i transport na mesto
koje odredi naručilac.Radovi se izvode u fiskultirnoj
sali na visini do 8m. Prilikom izvođenja radova
neophodno voditi računa da se ne ošteti postojeća
podloga sale - parket.
Pregled postojećih napojnih kablova, demontaža
dotrajalih.
Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se
izvode na visini do 5m.
Montaža i povezivanje novih svetiljki. Radovi se
izvode u fiskultirnoj sali na visini do 8m. Prilikom
izvođenja radova neophodno voditi računa da se ne
ošteti postojeća podloga sale - parket.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon ili na visilice,
dimenzija 1195x100x60mm, za osvetljenje školsih
tabli. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED
modulima sa belom bojom svetlosti 4000K,
elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 128lm/W,
ukupan fluks sistema je 4500lm. Ukupna
maksimalna električna snaga svetiljke je 35W. Težina
svetiljke je 3 kg. Kućište svetiljke je izrađeno od
legure čelika. Svetiljka je sa asimetričnom
svetlosnom karakteristikom, i izvorom svetlosti
usmerenim bočno. Kompletna svetiljka je u stepenu
mehaničke zaštite minimalno IP20. Životni vek
svetiljke je minimalno 80.000 sati, odnosno
karakteristika veka trajanja L80B50. Svetiljka treba
da bude usklađena sa evropskim standardom o
sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu ASTAP4000Mproizvođača
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MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon I visilice dimenzija
1230x225x40mm, za osvetljenje učionica. Svetiljka
se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
belom bojom svetlosti 4000K, elektronskim
predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje
Ra80, UGR <19. Efikasnost min 140lm/W, ukupan
fluks sistema je 3800lm. Ukupna maksimalna
električna snaga svetiljke je 27W. Težina svetiljke je
2 kg. Kućište svetiljke je izrađeno od legure čelika.
Optički pribor je simetrična linearna PMMA sočiva.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP20. Životni vek svetiljke je minimalno
80.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja
L80B50. Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena
sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu EPD4000RM4Z90/1ND
proizvođača MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon I visilice dimenzija
1230x225x40mm, za osvetljenje učionica. Svetiljka
se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
belom bojom svetlosti 4000K, elektronskim
predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje
Ra80, UGR <19. Efikasnost min 143lm/W, ukupan
fluks sistema je 5900lm. Ukupna maksimalna
električna snaga svetiljke je 41W. Težina svetiljke je
2 kg. Kućište svetiljke je izrađeno od legure čelika.
Optički pribor je simetrična linearna PMMA sočiva.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP20. Životni vek svetiljke je minimalno
80.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja
L80B50. Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena
sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu EPD6000RM4Z90/2ND
proizvođača MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna reflektorska svetiljka izrađena u LED
tehnologiji predviđene za montažu na plafon, za
osvetljenje fiskulturne sale. Svetiljka se isporučuje u
kompletu sa LED modulima sa belom bojom
svetlosti
4000K,
elektronskim
predspojnim
uređajima, CRI 80. Efikasnost min 159lm/W, ukupan
fluks sistema je 26000lm. Ukupna maksimalna
električna snaga svetiljke je 163W. Kućište svetiljke
je izrađeno od aluminijuma livenog pod pritiskom.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP65. Optika svetiljke treba da je polikarbonat u stepenu mehaničke zaštite IK10. Težina
svetiljke je 5 kg. Svetiljka se isporučuje u kompletu
sa nosačem sa mogućnošću podešavanja ugla
montaže. Svetiljka je osmougaonog oblika, dimentija
424x424x177mm (424x424x300mm sa nosačem).
Životni vek svetiljke je minimalno 80.000 sati,
odnosno karakteristika veka trajanja L80B50.
Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim
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standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.

10

11

Svetiljka je slična tipu HBM250W proizvođača
MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon i na zid, dimenzija
ø 285mm, za osvetljenje mokrih čvorova i pomoćnih
prostorija. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa
LED modulima sa belom bojom svetlosti
temperature 4000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80.
Efikasnost je min 100lm/W, ukupan fluks sistema je
minimalno 1400lm. Ukupna maksimalna električna
snaga svetiljke je 14W. Težina svetiljke je 1 kg.
Kućište svetiljke je izrađeno od legure čelika.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP40. Životni vek svetiljke je minimalno
80.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja
L80B50. Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena
sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu BRSB_KO300V1
proizvođača MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon i na zid, dimenzija
ø 375mm, za osvetljenje mokrih čvorova i pomoćnih
prostorija. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa
LED modulima sa belom bojom svetlosti
temperature 4000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80.
Efikasnost je min 100lm/W, ukupan fluks sistema je
minimalno 2700lm. Ukupna maksimalna električna
snaga svetiljke je 27W. Težina svetiljke je 1,6 kg.
Kućište svetiljke je izrađeno od legure čelika.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP40. Životni vek svetiljke je minimalno
80.000 sati, odnosno karakteristika veka trajanja
L80B50. Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,
da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena
sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu BRSB_KO375V2
proizvođača MODUS, Češka ili odgovarajuća.
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Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za osvetljenje radionice. Svetiljka je
predviđena za montažu na plafon i na zid. Ukupna
maksimalna električna snaga svetiljke je 20W.
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima
sa belom bojom svetlosti temperature 4000K,
elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80. Optički pribor je
polikarbonatni poklopac. Efikasnost je min
135lm/W, ukupan svetlosni fluks svetiljke je
minimalno 2700lm. Težina svetiljke je 2.2 kg, i
dimenzija 1275x84mm i visine 100mm. Kućište
svetiljke je izrađeno od legure čelika i legure čelika.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP65 i otpornosti na udarce IK08. Životni
vek svetiljke je minimalno 80.000 sati, odnosno
karakteristika veka trajanja L80B50. Svetiljka treba
da bude usklađena sa evropskim standardom o
sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu PL2500M1N proizvođača
MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za osvetljenje radionice. Svetiljka je
predviđena za montažu na plafon i na zid. Ukupna
maksimalna električna snaga svetiljke je 40W.
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima
sa belom bojom svetlosti temperature 4000K,
elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80. Optički pribor je
polikarbonatni poklopac. Efikasnost je min
138lm/W, ukupan svetlosni fluks svetiljke je
minimalno 5500lm. Težina svetiljke je 2.6 kg, i
dimenzija 1275x135mm i visine 100mm. Kućište
svetiljke je izrađeno od legure čelika i legure čelika.
Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
minimalno IP65 i otpornosti na udarce IK08. Životni
vek svetiljke je minimalno 80.000 sati, odnosno
karakteristika veka trajanja L80B50. Svetiljka treba
da bude usklađena sa evropskim standardom o
sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu PL5000M2W proizvođača
MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđene za montažu na plafon I visilice dimenzija
655x225x40mm, za osvetljenje učionica. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa belom
bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80, UGR
<19. Efikasnost min 140lm/W, ukupan fluks sistema
je 3800lm. Ukupna maksimalna električna snaga
svetiljke je 27W. Težina svetiljke je 1,2 kg. Kućište
svetiljke je izrađeno od legure čelika. Optički pribor
je simetrična linearna PMMA sočiva. Kompletna
svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite minimalno
IP20. Životni vek svetiljke je minimalno 80.000 sati,
odnosno karakteristika veka trajanja L80B50.
Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim
standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
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ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.

Svetiljka je slična tipu EPD4000RS4Z90/2ND
proizvođača MODUS, Češka ili odgovarajuća.
Nadgradna reflektorska svetiljka izrađena u LED
tehnologiji predviđene za montažu na stub ili nosač
prečnika fi 42-60mm, za osvetljenje prosotora ispred
ulaza u zgradu . Svetiljka se isporučuje u kompletu
sa LED modulima sa belom bojom svetlosti 4000K,
elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra70. Efikasnost min 146lm/W,
ukupan fluks sistema je 8800lm. Ukupna
maksimalna električna snaga svetiljke je 60W. Težina
svetiljke je 5 kg. Kućište svetiljke je izrađeno od
aluminijuma livenog pod pritiskom. Kompletna
svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite minimalno
IP65. Životni vek svetiljke je minimalno 100.000
sati, odnosno karakteristika veka trajanja L70B50.
Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim
standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je slična tipu STL8000P3 proizvođača
MODUS, Češka ili odgovarajuća.
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Isporuka i montaža metalnih rešetkastih konstrukcija
za mehaničku zaštitu reflektorskih svetiljki u
fiskulturnoj sali.

kom
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Isporuka i montaža visilica u kompletu sa sajlama i
rozetnama za montažu svetiljki.

kom
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Isporuka i montaža novih napojnih kablova tipa i
preseka N2XH 3x1,5m .

m

200
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Isporuka i montaža novih PVC kanalica za
mehaničku zaštitu novih napojnih kablova.

m
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Molerski radovi sa isporukom materijala na mestima
demontiranih starih svetiljki (popunjavanje rupa,
gletovanje, krečenje u boji identičnoj sa postojećom
podlogom).
Ostali sitan nespecificirani materijal neophodan pri
montaži i povezivanju novih svetiljki (tiplovi,
šrafovi, kleme, dozne...)
Merenje
i
ispitivanje
kvaliteta
osvetljaja
novoizgrađene instalacije. Merenje ječine/intenziteta
svetlosti, boje svetlosti, blještanja, fliker/treptanje, u
sim prostorijama u kojima je izvršena zamena.
Merenje se vrši sertifikovanim uređajem. Izdavanje
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stručnog izveštaja od
odgovarajućom licencom.

23

strane

Izrada projekta izvedenog
investitora/stručnog nadzora.

stanja

inženjera

po

sa

nalogu

kom

1

UKUPNO
PDV
Ukupno sa
PDVom

Понуђач је дужан да уз понуду достави и:
•
Извод из каталога произвођача за понуђени тип светиљки. Сви изводи морају бити
оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача а маркером је потребно
посебно обележити:
•
Тип извора светлости
•
Материјал коришћен за израду светиљки
•
Укупну електричну снагу светиљке и снагу светлосног извора
•
Температуру боје светлости светиљке
•
Индекс репродукције боја (ЦРИ)
•
Фактор директне бљештавилости (УГР)
•
Век трајања извора светлости у сатима, са карактеристиком века трајања према
стандарду Л80Б50 (јачина светлости на почетку експлоатације и на крају гарантног рока)
•
Класу енергетске ефикасности светиљке (ЕЕЦ)
•
Димензије светиљке
•
Степен заштите од продора чврстих тела и течности (ИП)
•
Степен отпорности на мех. Ударе (ИК) - за светиљке из позиције бр.9,12,13 и 15 из
Техничког описа
•
ЦЕ сертификат за понуђене светиљке, као доказ да је светиљка усклађена са
европским директивама које важе за производе
•
Фотометријски прорачун у електронској форми (ЦД, ДВД, флеш меморија) за
сваку просторију у предметном објекту (уколико су просторије идентичне по
димензијама и броју светиљки, довољно је обрадити једну просторију и навести називе
свих идентичних просторија); за сваку просторију приказати средњи ниво осветљености
и равномерност распростирања осветљаја на радним површинама. Фотометријски
прорачун треба да обезбеди квалитет осветљења дефинисан стандардом СРПС ЕН 124641 и препорукама Српског друштва за осветљење. Овај прорачун је потребно да буде
оверен од стране електро инжењера са лиценцом 350 и израђен у софтверском пакету
Диалуx или Цалцолуx. Уколико достављени прорачун није у складу са захтеваним
квалитетом осветљења који је дефинисан стандардом СРПС ЕН 12464-1, или се не
достави потребна документација и прорачун, понуда ће се сматрати неодговарајућом.
•
Изјаву оверену од стране произвођача светиљке да гаранција за све светиљке које
се нуде (обавезно на изјави навести тачан назив и тип светиљке) износи минимум 5
година. Уколико се не достави изјава, понуда ће се сматрати неодговарајућом.
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У складу са стриктно постављеним захтевима покрајинских институција, које
финансирају овај пројекат у циљу повећања енергетске ефикасности новог система
расвете, у случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у односу на решење из
Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже да измењени типови светиљки
задовољавају пројектно постављене захтеве у погледу прорачунате енергетске
ефикасности из пројекта. Уколико то није случај понуда ће се сматрати неодговарајућом.
Испуњеност светлотехничких критеријума новог система расвете предметних простора
веома је важна обзиром на њихову намену: образовање, просторије школе. Понуђач је
дужан да докаже да измењени типови светиљки задовољавају постављене захтеве у
погледу светлотехничких карактеристика и квалитета осветљаја, које не смеју бити
лошије од пројектованих светиљки. Фотометријски прорачун треба да обезбеди квалитет
осветљења дефинисан стандардом СРПС ЕН 12464-1 и препорукама Српског друштва за
осветљење. Уколико то није случај понуда ће се сматрати неодговарајућом и неће се
разматрати.
Такође, у случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у односу на решење из
Техничке спецификације, Понуђач је за сваку светиљку коју мења одговарајућом (у
односу на пројектовану) дужан доставити Наручиоцу узорак понуђене светиљке, како би
Наручилац могао да утврди адекватност замене у погледу квалитета материјала, изгледа
и конструкције. Уколико светиљка која се нуди није одговарајућег квалитета дефинисаног
техничким описом пројектоване светиљке или је лошије конструкције (неодговарајућа
величина, боја и облик), или се не достави узорак, понуда ће се сматрати
неодговарајућом и неће се разматрати.

Понуђач је обавезан да, пре сачињавања и достављања понуде, изврши увид на лицу места и
обиђе локације, на којима ће се извршити инсталација, да се упозна са свим битним
елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити потребне за израду
понуде. О извршеном увиду и обиласку места реновирања, Наручлац ће понуђачу издати
потврду.

Напомена:
Чланом 3. став 1, тачка 32) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она понуда која је благовремена и за коју
је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
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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 УСЛОВА

1.

2.

3.

4.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
да је регистрован код надлежног органа, одељак 3), којом под пуном материјалном и
односно
уписан
у
одговарајући кривичном одговорношћу потврђује да
регистар
испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75 ст. 1, тач. 1) до 4) и чл. 75 ст.
2 Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом
да он и његов законски заступник није
понуђач доказује достављањем Изјаве
осуђиван за неко од кривичних дела као (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
члан организоване криминалне групе,
одељак 3), којом под пуном материјалном и
да није осуђиван за кривична дела
кривичнодговорношћу потврђује да испуњава
против привреде, кривична дела против услове за учешће у поступку јавне набавке из
животне средине, кривично дело
чл. 75 ст. 1, тач. 1) до 4) и чл. 75 ст. 2 Закона,
примања или давања мита, кривично
дефинисане овом конкурсном документацијом
дело преваре
понуђач доказује достављањем Изјаве
да је измирио доспеле порезе,
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
доприносе и друге јавне дажбине у
одељак 3), којом под пуном материјалном и
складу са прописима Републике Србије кривичном одговорношћу потврђује да
или стране државе када има седиште на испуњава услове за учешће у поступку јавне
њеној територији.
набавке из чл. 75 ст. 1, тач. 1) до 3),
дефинисане овом конкурсном документацијом
да је поштовао обавезе које произлазе
понуђач доказује достављањем Изјаве
из важећих прописа о заштити на раду,
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу
запошљавању и условима рада, заштити Ivи V одељак 3),
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде и чл. 75 ст. 2
Закона

1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 80. став 1. тачка 4)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе Понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 81. став 1. тач. 2) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач није био у блокади у последњих Потврда НБС о броју дана неликвидности
12 месеци који претходе месецу у коме је
1.1. објављен позив за подношење понуда.
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је понуђач у последњих 5 (пет) година, Фотокопија прве и последње стране
почев од дана објављивања Позива за (рекапитулација) окончаних ситуација за
подношење понуда, остварио пословни изведене радове или фактуре и ПОТВРДЕ
приход по основу извршених радова:на наручиоца да су радови извршени у складу
инсталацији штедљиве расвете у износу од са уговором.
најмање 5.000.000 динара без ПДВ-а.
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. Да понуђач има у власништву, односно да а) Пописна листа оверена и од стране
има
право
располагања
техничким овлашћеног лица потписана тј. извод из
капацитетом за учешће у поступку књиговодствене картице или фотокопија
предметне јавне набавке, и то минимум:
књиговодствене картице на дан 31.12.2019.
године из које се види да је понуђач
- минимум 1 (једно) теретно возило
власник основних средстава тражених у
- алуминијске скеле висине 12 метара.
оквиру довољног техничког капацитета
или уговор о закупу
б) За возила која подлажу обавези
регистрације се прилаже фотокопија
очитане саобраћајне дозволе
в) У случају да је понуђач постао власник
основних средстава тражених у оквиру
довољног техничког капацитета после
31.12.2019. године, уместо пописне листе
може доставити други доказ из којег се
јасно може утврдити да је власник
траженог основног средства (рачун или
купопродајни уговор и др.)

4.1.

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач има ангажовано:
а) М обрасце пријаве и одјаве осигурања
- минимум 10 радника са минимално или уговоре о обављању привремених и
III степеном електро стручне спреме повремених послова или уговоре о делу
са лекарским уверењем за рад на или уговоре о допунском раду, зависно од
начина ангажовања.
висини
б) Копије важећих лиценци Инжењерске
1
дипломирана
инжењера
коморе Србије
електротехнике који поседује лиценцу
в) Потврде Инжењерске коморе Србије да
350 или 450
је тражени инжењер –носилац личних
- 1 лице које поседује Уверење издато
лиценци и члан ИКС-а и да им одлуком
од стране Управе за безбедност и
Суда части издата лиценца није одузета
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здравље на раду о положеном д) Копија уверења о положеном испиту о
стручном
испиту
о
практичној практичној оспособљености за обављање
оспособљености за обављање послова послова безбедности и здравља на раду
безбедности и здравља на раду

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са Подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.A), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, под условом да је уписан у регистар понуђача у смислу члана 78. ЗЈН.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако 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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ [назив понуђача] у поступку јавне набавке
мале вредности - радова – Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру према
Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 03/2020, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје
изјаву да испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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;
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
4)
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________

_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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3.А ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач _________________________________________________ [назив подизвођача] у поступку
јавне набавке мале вредности - радова - Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 03/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник 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;
3)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена:
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 76. и 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ [назив понуђача] у поступку јавне набавке
радова – Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру према Техничкој
спецификацији, ЈНМВ бр. 03/2020, испуњава све услове из чл. 76. Закона, дефинисане овом Конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку.

Место: _____________

Понуђач:

Датум: _____________

_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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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. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач
доставља и превод тог документа на српски језик.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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: Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“,Руски Крстур,
Русинска 63, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, ЈНМВ бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до до 30.07.2020.године до 09,30 сати,
без обзира на начин доставе.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда, поред изјава и докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова мора да
садржи читко попуњене или одшампане и потписане обрасце који су садржани у Конкурсној
документацији.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 30.07.2020. у
10,00 сати, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/2020“

или „Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/2020“

или „Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/2020“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. 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 VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 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.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2020
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV Kонкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве
из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи:

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

опис послова сваког 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 (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3).
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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уговорена цена биће исплаћивана снабдевачу сукцесивно. Плаћање се врши месечно за испоручену
електричну енергију у претходном месецу, уплатом на рачун снабдевача, у року до 45 дана од дана
пријема фактуре (рачуна) коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач
(односно купац и снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.
8.2. Место и рок извођења радова
Основна и средња школа са домом ученика“Петро Кузмјак“, Русинска 63.
Рок за извођење радова је 75 дана од дана увођења у посао.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
У цену нису урачунати пратећи трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови
накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
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Пратећи трошкови морају бити исказани у фактури. Пратећи трошкови регулисани су Законом о
енергетици и подзаконским актима који уређују ову област и обухватају трошкове приступа систему
електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и
обрачунати ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона
Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о
јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Основна и средња
школа са домом ученика „Петро Кузмјак,25233 Руски Крстур, електронском поштом на e-mail:
petroso@neobee.net или факсом на број 025/705-030 и тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/2020“.
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 о јавним
набавкама.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За ову јавну набавку наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са
чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
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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
15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - најнижа понуђена цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, предност ће имати понуда понуђача који
је имао више спроведених трансакција електричне енергије.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу цену и исти број спроведних трансакција
електричне енергије, Наручилац ће доделити уговор оном Понуђачу који буде извучен путем жреба.
Извлачење путем жреба ће се одржати наредног дана од дана отварања понуда. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и једнак број спроведених
трансакција електричне енергије. Извлачење путем жреба ће се извршити јавно, у присуству Понуђача, и
то тако што ће Наручилац називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће се извући само један папир. Уговор ће тада
бити додељен Понуђачу чији назив буде на извученом папиру. Понуђачима који не присуствују овом
поступку Наручилац ће доставити записник са извалачењем путем жреба.
17. 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, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља X).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права понуђача подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3
(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења
одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије
број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе-потврду банке о
уплати са именом и бројем јавне набавке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, 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.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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Образац 1.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Замена расвете у
школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 03/2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Врста правног субјекта (заокружити)

1) физичко лице
2) Правно лице * микро
* средње

* мало
* велико

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ јавна набавка радова – Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у
Руском Крстуру, ЈНМВ бр. 03/2020

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок извођења радова

Гарантни рок

Место извођења рдаова

Датум
_____________________________

Понуђач
_______________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.
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Образац 2.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Предмет јавне набавке

Цена без ПДВ-а

1

2

Цена са ПДВом
3

Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у
Руском Крстуру

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке;
 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне
набавке.

Датум:
__________________________
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Образац 3.

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
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Образац 4.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ______________________________
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
радова – Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру, ЈНМВ бр. 03/2020 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

ПоППотпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача. Овај образац се може умножавати у потребном броју примерака у
зависности од броја заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о
понуђачу из групе понуђача.
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Образац 5.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач ___________________________________________ /навести назив понуђача/ у поступку јавне
набавке радова - Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру, ЈНМВ бр. 03/2020, је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
као и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена:
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу сви понуђачи.
- Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
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Образац 6.

ХI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА

Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
Закључен дана _______ 2020. године између:
1. НАРУЧИОЦ: Основна и средња школа са домомј ученика „Петро Кузмјак“ , Русинска м63, 25233
Руски Крстур, МБ: 08005168, ПИБ: 100263189, рачун 840-844660-79 кога заступа директор Пашо
Павловић Хелена (у даљем тексту: Купац), и
2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ______________________________________________________ (назив понуђача,
место и адреса), МБ: ___________, ПИБ: _____________, рачун: _________________________, кога
заступа ____________________________ (у даљем тексту: Снабдевач)
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова - Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
за потребе Купца, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр. 03/2020,
као и Одлуке о додели уговора бр. _______ од _________ 2020. године, а у свему према Понуди бр.
________ од __________ 2020. године, која је изабрана као најповољнија и која је саставни део овог
Уговора (у даљем тексту: Понуда).
Цена, начин и услови плаћања
Члан 2.
Укупна цена предметних радова из члана 1 износи:
___________ динара (словима: _____________________________) без ПДВ-а,
____________динара (словима:_____________________________) са ПДВ-ом.
Јединчне цене, а тиме и збирна цена које је Извођач радова навео у својој понуди и Спецификацији
радова и које су одређене одлуком о додели уговора бр___________ од ___________2020. године су
фиксне и неће се мењати током трајања целог уговорног периода.
Члан 3.
Радове који су предмет овог Уговора Наручилац ће Извођачу платити по испостављеним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији.
Плаћање по привременим ситуацијама ће се извршити у року до 45 дана од дана овере и испостављања
привремене ситуације и након што извођач достави бланко сопствену регистровану меницу и менично
овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% уговорене цене без ПДВ-а, а плаћање по
окончаној ситуацији ће се извршити након примопредаје радова, у року од 45 дана од дана овере и
испостављања окончане ситуације и достављања бланко сопствену регистровану меницу и менично
овлашћење за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% уговорене цене без ПДВ-а.
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Рок за извођење радова
Члан 4.
Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе уи року од 75 дана од дана увођења
извођача у посао.
Дан увођења извођача у посао ће бити констатован у грађевинском дневнику.
Рок за извођење радова може се продужити услед више силе, тј. услед временских услова који
онемогућавају извођење предметних радова или њихово извођење у таквим условима не би обезбедило
потребан квалитет радова. Рок се може продужити до наступања услова који омогућавају квалитетно
извођење радова у складу са стандардима и праксом који важе за ивођење радова ове врсте.
Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача и то: у случају елементарних непогода и дејства
више силе, у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност
наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околности
из става три овог члана, а најкасније 5 дана пре истека рока за завршетак радова. Уговорни рок је
продужен када уговорене стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Вишкови и мањкови радова
Члан 5.
У случају да се током извођења уговорених радова који су предмет ове јавне набавке, појави потреба за
извођењем вишкова радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни
надзор и наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим уговорених радова и изводи
вишкове радова.
Наручилац може, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке до 5% у
износу на укупно уговорену цену у складу са чланом 115 став 1. ЗЈН.

Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање извођења радова и да Извођачу плати
уговорену цену на начин и у роковима предвиђеним Уговором.
Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима Извођача и да на тај начин контролише
квалитет радова и ток радова и именоваће надзорни орган.
Обавезе Извођача
Члан 7.
Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и квалитетно, у складу са правилима
струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг извођача.
Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу радну снагу и сву потребну
опрему за несметано извођење радова, у складу са Понудом.
Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење
радова.
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Члан 8.
Извођач се обавезује да пре почетка радова, решењем именује лице одговорно за извођење радова,
односно одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.
Извођач је дужан да обезбеди безбедност својих радника, материјала и одговарајуће осигурање и
складиштење свих материјала и сл. тако да ће Наручилац бити ослобођен свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно
правних прописа, за све време грађења, до завршетка предаје радова Наручиоцу.
Уговорна казна
Члан 9.
Ако Извођач не заврши све уговорене радове у року одређеном у члану 4. овог уговора, дужан је да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1 промила од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ-а из члана 2. овог Уговора.
Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише до 5 % без ПДВ-а од износа
из члана 2. овог Уговора.
Гаранција
Члан 10.
Гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђену опрему износи пет (5) године од примопредаје
радова.
Члан 11.
Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми (рекламација) пријави недостатке на
изведеним радовима чим установи исте, а најдуже у року од 30 дана од дана када је недостатке утврдио.
Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о недостатку пошаље на
адресу Извођача, препорученом пошиљком.
Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев по основу њега има према
Извођачу и у ком временском периоду захтева његово отклањање.
Члан 12.
Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања рекламиране грешке и да ће с
њим договорити термин за њено отклањање, најкасније 48 сати након добијања рекламације од стране
Наручиоца.
Средства обезбеђења испуњења обавеза
Члан 13.
Средства обезбеђења испуњења обавеза су две сопствене бланко регистроване менице: за добро
извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави једну
регистровану бланко сопствену меницу у висини од 10% за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Извођач се обавезује да до тренутка примопредаје и коначног обрачуна изведених радова преда
Наручиоцу једну регистровану бланко сопствену меницу у висини од 10% за отклањање грешака у
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Члан 14.
У случају да Извођач радова не изврши своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату регистровану бланко меницу за добро извршење посла
у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а.
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У случају да извођач радова не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату
регистровану бланко меницу у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а за отклањање грешака у
гарантном року.
Примопредаја изведених радова
Члан 15.
За примопредају и коначан обрачан изведених радова образоваће се комисија састављена од
представника Извођача и Наручиоца, а решењем ће је образовати Наручилац.
Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички и то након извршеног фотометријског
испитивања уграђеног осветљења.
Престанак уговора
Члан 16.
Наручилац може раскинути овај уговор ако Извођач не буде извршио своје уговорне обавезе.

Члан 17.
Извођач може раскинути овај уговор ако Наручилац не буде могао да изврши своје уговорне обавезе.

Завршне одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, стандарди и други прописи који
регулишу извођење радова који су предмет уговора и Закона о јавним набавкама.

Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају непостизања споразума,
стварно и месно је надлежан суд по седишту Наручиоца.

Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3
(три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

_____________________________

Основна и средња школа са домом
ученика“Петро Кузмјак“
директор

(назив фирме)

_________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

_____________________________
Хелена Пашо Павловић

(потпис овлашћеног лица)

(М.П.)

Сагаласан са моделом уговора: __________________________
(потпис понуђача)
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Образац 7.
ЗА КОВЕРАТ
(исећи по овој линији)

ПОДНОСИЛАЦ:

(назив понуђача)

(седиште – адреса – поштански број, ПАК – поштански адресни код)

(телефон-факс-електронска адреса)

име лица за контакт
(исећи по овој линији)

Напомена:
Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.
Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

(исећи по овој линији)

ПРИМАЛАЦ:
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА «ПЕТРО КУЗМЈАК»
25233 РУСКИ КРСТУР, Русинска 63
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 03/2020,

Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
Н Е О Т В А РА Т И !

Датум и сат подношења:

Заводни број подношења:

(исећи по овој линији)
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Образац 8.

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив понуђача: ___________________________
Седиште: _________________________________
Улица и број: ______________________________
Телефон: _________________________________
е-маил: ___________________________________
Матични број: _____________________________
ПИБ: _____________________________________
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:
__________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА «ПЕТРО КУЗМЈАК»
Русинска 63
25233 РУСКИ КРСТУР
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 03/2020

Замена расвете у школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру
НЕ ОТВАРАТИ!

Датум и сат подношења: ___________________
Деловодни број понуде: ___________________
( попуњава НАРУЧИЛАЦ )

Напомена:
Овај образац се предаје код запосленог за пријем поште код наручиоца у случају непосредног подношења понуде и
представља потврду наручиоца о дану и времену подношења понуде.
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Образац 9.

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА Бр. ______________

___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к. ______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и испред
понуђача: ________________________________ из ______________________,
ул. ______________________ бр. _____, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку
мале вредности, ЈНМВ бр. 03/2020 и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не
може користити.

Дана, ____. ____. 2020. године

Понуђач
М.П.
__________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији
у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту
доставило у склопу запечаћене понуде.
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