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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број:1.1.8/2017 зав.број 98.-I-01/17 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку1.1.8/2017 зав.број 99.-I-01/17,
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Градска туристичка организација „КРАГУЈЕВАЦ“
ПИБ:104218074;
Мат. број: 17651641;
ул. Краља Александра I Карађорђевића 44, Крагујевац 34000

Адреса:
Интернет страница: www.gtokg.org.rs
2.Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, ускладу са законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.8/2017 су добра са пратећим услугама и
радовима на изградњи Авантура парка у Крагујевцу

4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

5. Oбилазак локације обавиће се 05.04.2017. године. Pонуђачи треба да буду у
12h у Управи за инвестиције у улици Бранка Радичевића бр. 11 Крагујевaц, –
први спрат, канцеларија бр. 7. Особа за контакт Соња Кесић.
6. Контакт
Правно финансијска служба ГТО“Крагујевац“
034/334-883, Факс:034/332-172, е-мејл: info@gtokg.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.8/2017 су добра са пратећим услугама и
радовима/мешовита набавка/ за Авантура парк у Крагујевцу
(куповина добара, извођење радова и пружање пратећих услуга у смислу
чл. 4, 5, 6 и 6а Закона о јавним набавкама и то по захтеваној
спецификацији).
2.Ознака из општег речника набавке:
ОРН: 37410000 опрема за спортове на отвореном
3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.1.8/2017

Страна 4 од 52

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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Predvideti avantura park, čija izgradnja je planirana na površini od oko 800 m2 na KP
br. 8663/3, KO Kragujevac 4.
Osnovni zahtevi za opremu instalacije avantura parka:
- Instalacija projektovana za različite grupe korisnika i sastoji se od dve celine.
Prva celina je za decu i odrasle (deca preko 135 cm) i treba da sadrži min 13
prepreka/staza na visini od min 4m.
Druga celina je za decu, početnike i obuku i treba da sadrži min 10 prepreka/staza na
visini ne većoj od 2m. Ovaj deo bi mogao da se koristi kao nezavisna celina ili da se
poveze i koristi sa prvom celinom.

- Park treba da se uskaldi sa EN 15567 standardom
- Pano sa pravilima korišćenja i mapom parka;
- Montaža instalacije ne sme narušavati prirodno okruženje terena - minimalni
građevinski radovi – nakon završenih građevinskih radova obaveza izvođača je da vrati
okolni teren u prvobitno stanje. Prilikom uvođenja u posao, zapisnički će se konstatovati
prvobitno stanje, dokumentovano fotografijama; Park mora biti ekološki orjentisan.
-Kompletan park -sve platforme se montiraju na utemeljenim balvanima- ne koristi se
prirodno drveće na lokaciji
- Predvideti sve potrebne zemljane i drenažne radove i radove na nasipanju;
- Svi metalni delovi instalacije moraju biti zaštićeni od korozije toplim cinkovanjem.
- Potrebno je sprovesti kompletnu obuku i izdati sertifikate o završenoj obuci određenom
broju radnika po spisku Naručioca koji će raditi na instalaciji;
- Isporuka pripadajućih sertifikata za kompletnu opremu;
- Isporuka lične zaštitne opreme, prema specifikaciji.

TEHNIČKI OPIS
Predmet projekta je Avantura park. Predmetni objekat je lociran u zoni Šumaričkog
jezera u Kragujevcu, u okviru KP br. 8663/3, KO Kragujevac 4. Površina parka iznosi
800m2.

Park se sastoji iz dve osnovne celine u kojima su smeštene instalacije projektovane za
različite grupe korisnika.
Prva celina je za decu i odrasle (deca preko 135 cm) i treba da sadrži min 13
prepreka/staza na visini od min 4m.
Druga celina je za decu, početnike i obuku i treba da sadrži min 10 prepreka/staza na
visini ne većoj od 2m. Ovaj deo bi mogao da se koristi kao nezavisna celina ili da se
poveze i koristi sa prvom celinom.
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Detaljan opis parka
Prva celina:
Ima 13 prepreka (staza) na površini od oko 800 m2. Prepreke koje će moći da koristi
velika većina korisnika. Planirati park koji je slobodno-stojeći, bez oslanjanja na
postojeće drveće. Konstruktivni/noseći stubovi za platforme dimenzija: dužine min 6m
van zemlje, prečnika min 35cm u osnovi, obrađeni, zaštićeni i ubetonirani u betonsku
stopu. Međusobno su stubovi povezani metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti.
Metalne zatege se preko specijanih konektora vezuju za vrh stuba. Zatege su od
čeličnog kutjastog profila 120x40 profila toplo cinkovanog.
U okviru prve celine parka (za decu i odrasle) predviđene su prepreke sledećeg ili
sličnog sadržaja:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipovi prepreka:
viseći mostić bez rukohvata
Hod po balvanu sa preprekama
viseci burici
Zip Line
Slack line
Vertikalni balvani
zip Line
Penjacki zid sa rupama od vodotpornog brezovog spera
sa filmom 18mm
Hod po sajli sa lijanama
Hod po sajli sa vertikalnim oblicama
Vseci Most sa Zig Zag daskama
mreza
provlacenje kroz obruce

Za prepreke na drveću za prvi deo parka za odrasle koristiti ličnu zaštitnu oprema po
principu „viaferrata”-Smart Belay u klasi D po Evropskom Na-112 DIN standardu EN
15567. Klasa D je sistem osiguranja sa kojim je nemoguće namerno ili slučajno skinuti
oba karabinjera.
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Druga celina:
U okviru dela za najmlađe korisnike predvđen je zanimljiv sadržaj, sa opremom
maksimalne bezbednosti. Kompozicija je prilagođena deci uzrasta od 6-12 godina ali je
takodje mogu kurstiti stariji korisnici za obuku i neiskusni korisnici.
U okviru druge celine parka za decu predviđene su prepreke sledećeg ili sličnog
sadržaja:

1
2
3
4
5

Tipovi prepreka:
viseći mostić od vodotpornog brezovog spera sa filmom
18 mm
Hod po balvanu
vertikalni obruci za provlacenje u raaznim bojama
Hod po sajli sa lijanama
horizontalni obruči-bačve za provlačenje

6
7
8
9
10

Penjacki zid sa hvatovima (zid moze biti u obliku siluete
neke zivotinje)
hotizontalna mreza
slack line
viseci dzakovi
Zip line

Za prepreke na drveću za ovaj deo se koristiti ličnu zaštitnu oprema po principu
„viaferrata”-Smart Belay u klasi D po Evropskom Na-112 DIN standardu EN 15567.
Klasa D je sistem osiguranja sa kojim je nemoguće slučajno skinuti oba karabinjera.

Početna platforma:
Glavna platfotma je mnogougaonog oblika visine min 2.2m od zemlje i ima min 10 m2 .
Na ovoj platformi su početne stanice za oba dela avantura parka, i panoi sa pravilima i
upustvima.
Platforma:
Park treba da ima min 18 platformi 10 na gornjem i 8 na donjem nivou
Platforma je osmougaonog oblika dim 180x180 po dijagonali.
Platforma se sastoji približnood sledećih materijala i elemenata:
- Noseća konstrukcija je od profila 80x40, koji se toplo cinkuje
- Daska za podaščavanje od borovog drveta, dimenzije: 120x25 mm. protiv klizna šara
na gornjoj strani daske, Daska impregnirana i zaštićena sa dva sloja lak lazure.
- Nosači i spojni elementi od čeličnog lima 4-8mm, toplocinkovani.
- Kosnik od duplog vodotpornog spera od 30+30 mm
- Navojna šipka M12, dužine 1000 mm, tvrdoće 8.8, Zn. Količina: 4 kom;
- Široka podloška DIN 9021, M12, Zn. Količina: 8 kom;
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- Matica DIN 934, M12, Zn. Količina: 16 kom;
- Slepa matica DIN 1587, M12, Zn. Količina: 8 kom;
- Vijak za drvo 5x60mm DIN 7505, inoh A2. Količina: 100 kom;
- Vijak za drvo 16x150mm DIN 571, Zn. Količina: 8 kom;
- Široka podloška DIN 9021, M12, Zn. Količina: 8 kom;
Sajle za osiguranje i prepreke:
Mogu se koristiti sajle od 10 i 12 mm u skaldu sa ponudjenim sisitemom osiguranja.
Sajle moraju biti po standardu EN10244-2,
najteže oblasti primene

7x19.. Toplocinkovane klasa A za

Gde god je tehnicki moguće za spojeve na sajlama koristiti Aluminijumske Ferule
(1-kom uz priloženi laboratoriski test kidanja) u protivnom min 2kom po spoju
Prilikom izvedbe parka neophodno je da svi spojevi (gde je tehnički izvodljivo) na
sajlama, koje služe za osiguranje ili koje su delovi prepreka budu izvedene sa
aluminijumskim spojnicama, a krajevi zaštićeni termo kapama. Sve sajle za
osigurnje trebaju termo bužirima u boji da budu vidljivo označene.

Prepreke:
Prpreke su već nabrojane u posebnom opisu svake celine.
Nabavka, prefabrikovanje i montaža na terenu, potrebnog materijala za izradu prepreka
na drvenim stubovima prema idejnom rešenju i projektnoj dokumentaciji.
Prosečna dužina prepreka je oko 6m,.Svi elementi prepreka izrađeni od borovog drveta
moraju biti obrađeni na zadatu dimenziju, sve strane obrađene mehanički do dobijanja
glatke površine, zaobljenih ivica, zaštićeni od vlage i UV zračenja imregnacijom pod
pritiskom I zavrsnim premazom.
Svi metalni elementi i šrafovska roba moraju biti sa odgovarajućim atestima kvaliteta.
Celicna konstrukcija platform mora biti toplo cinkobana.Sva čelična i sintetička užad
moraju biti po zadatim standardima i sa odgovarajućim atestima.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME

LZO Oprema
LZO (10 kompleta) mora biti atestirana i od renomiranog proizvođača, izuzev rukavica
koje ne moraju imati atest. Oprema mora biti za profesionalno korišćenje u ovakvoj vrsti
parkova, renomiranog proizvođača tipa „Edelrid/Smart Belay“ ili ekvivalent. Izabrani
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Ponuđač je obavezan da dostavi važeće sertifikate-ateste za navedenu opremu,
prevedene na srpski jezik od strane sudskog tumača ukoliko su izdate od strane
institucije.
Koristiti sistem osiguranja gde korisnik ne može slučajno da otkači oba karabinjera u
istom trenutku tj. karabinjeri međusobno komuniciraju putem sajle koja im ne dozvoljava
da se 1 karabinjer otvori dok je drugi otključan i gde je u karabinjere inkorporiran točkić
sa ležajem za Zip-lajn.

1. Šlem (5 kom standardne veličine i 5kom junior)
-CE EN 12492 takođe je u skladu i sa EN 1078 i EN 397
-Spoljni zaštitni sloj materijala izrađen polypropilena otpornog na udarce.
-Unutrašnji amortizujući sloj izrađen od ekpandiranog polistirena
-Otvori za ventilaciju u letnjim uslovima i mogućnošću zatvaranja u zimskim uslovima.
-Četiri kopče za mogućnost postavljanja čeone baterijske lampe i upotrebu šlema u
noćnim uslovima.
-Trake oko glave moraju da budu podesive po obimu oko glave, ispod brade i po
položaju napred-nazad u odnosu na položaj ušne školjke.
-Za obim glave od 54 do 60cm, i juniorski 48-58 cm
-Boje svetle radi lakšeg uočavanja.

2. Zaštitni pojas (pojasevi za kompletno telo koji idu preko ramena) 5kom
standardne velicine i 5 kom juniorskih
-Podesivi obuhvati oko nogu i struka čiji se obim gurtni podešava dvostrukim kopčama
sa automatskim zatvaranjem. Pojaseci poseduje remene koji idu preko ramena i koj
onemogućavaju ispadajnje iz pojasa. Kopče su obeležene drečavom bojom radi lakšeg i
bržeg uočavanja, a krajevi gurtni znatno zadebljani, radi lakšeg povlačenja.
-Centralna kopča za kačenje osigurnje je izmenjiva.
-Pojasevi različitih veličina su različitih boja radi lakšeg uočavanja.
-Široko podesiv pojas za korisnike sa obimom struka od 60 do 110 cm i obuhvatima oko
butina za obim do 75 cm. velicine XS-m i L -XL
-Ispunjava standarde: CE EN 12277
-Pojas ima svoj jedinstveni fabrički broj kojim se može ustanoviti tačan datum
proizvodnje i osoba koja ga je kontrolisala tokom proizvodnje.
- Obavezan da dostavi važeće sertifikate-ateste i uzorak za navedenu opremu.
3. Smart Belay sistem osiguranja 10 kompleta
Ovaj sistem je dizajniran isključivo za avantura parkove i u skladu je sa novim
evropskim standardom EN 15567-1/2 . Karabineri su u skladu sa EN 362Č2008 /T/A;
Elementi za konektovanje u okviru kompleta su u skladu sa EN 354 ; Osiguravajuća
užad su u skladu sa EN 362 i EN 354, Absorber udara je u skaldu sa EN 355 ; konektor
za pojas u skladu sa EN 354 / EN 566
Ovaj sistem se sastoji od dvokrakog konektora sa integrisanim klizacima-koturacama za
Zip Line, pilot bar sipka za oslanjanje i upravljanje. Sistem se sastoji od specijalnih
karabinjera koji komuniciraju jedan sa drugim uz pomoc specijalne sajle koja je
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integrisana, tako da dok je jedan karabinjer otvoren drug je nemoguce otvoriti cime se
izbegava slucajno raskacinjanje sa zastite.

4. Rukavice treba da ispunjavaju sledeće norme i standarde:
-Da su od teleće kože na dlanovima
-elastični sintetički materijal na poleđini dlana
-da imaju čičak traku za stezanje oko zgloba
-Više veličina sa i bez prstiju

Izvođaj je u obavezi da preda katalog rezervnih delova i alata
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PREDMER I PREDRAČUN - Avantura park

kom.

cena

Ukupno

Pocetna platforma, info tabla
Pocetna platfoma visine min 2.2m, na 5 I borovim dekingom, min
10m² sa infotablom sa upustvima

1

UKUPNO:

Stubovi sa platformama
Deblo-crni bor- Avantura park 7-9m min debljina u panju 35cm min na
vrhu 26cm, Unapred obradjeni useci za platforem I rupe za ankere,
zasticeno sa lanenim uljem , deo koji ide u beton zaštićen sa dva sloja
bitumenozne zastite

10

platforme osmugaone, dijagonala 180cm , konstrukcija celicni profil 60x40
toplocinkovan, deking crni bor, impregniran pod pritiskom, I dva sloja lak
lazrure, kosnici vodotporni sper lepljeni sper debljine 60 mm, srafovi za
spoj sa deblom din 571 -16mm

15

platforme osmugaone, dijagonala 180cm sa kosom platformom za sletanje
duzine 2.5m,sa sundjerima i gumom, konstrukcija cecni profil 60x40
toplocinkovan, deking crni bor, impregniran pod pritiskom, I dva sloja lak
lazrure, kosnici vodotporni sper, srafovi za spoj sa deblom din 571 -16mm
temelji samci 130x130x130, armirani prstenom RA 10 na 15 cm I Q366 u
donjoj zoni, MB 30 , saluje se rupa dubine 90cm precnika 45cm, posle
montiranja debla, sloj izmedju temelja I debla se zaliva expandirajucim
betonom.
anker ploca za povezivanje debla medjusobno od TVL 8 mm, sa unapred
izbusneim rupama za spoj I ankerom koji ulazi u deblo fi32 mm duzine
300mm, Sav celik toplocnkovan, Anker se za deblo pricvrscuje za 4 srafa
DIN 571 240x16mm
zatege izmedju debla kutijasti profil 120x60x3mm toplocinkovan sa
celicnom hilznom za spajanje .
UKUPNO: 10 stubova, 18platformi, 13 zatega

3

10

10

13

Oprema
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Sistem osiguranja Smart Belayili slican sistem, sa dvokrakim konektorom
sa integrisanim klizacima-koturacama za ZIP-Line, pilot bar- sipka za
oslanjanje/upravljanje. Sistem se sastoji od specijalnih karabinjera koji
komuniciraju jedan sa drugim uz pomoc specijalne sajle koja je integrisna.
Tako da dok je je jedan karabinjer otvoren drugi je nemoguce otvoriti cime
se izbegava slucajno raskacinjanje sa zastite. Proizvod je uskladjen sa
sledecim standardima: En 354, En 355, EN 566, En 362:2008, EN 12278
gurtna za kacenje sa obrtnim karabinjerom u skladu sa EN 354
pojas za celo teleo za odrasle. Pojas mora da poseduje i pojaseve za
ramena, gurtne oko nogu, ledja , struka i ramena treba da budu
postavljene radi udobnosti, Gurtne oko nogu su samo podesavajuce.
Razlicize velicine se razlikuju po bojama radi lakseg snalazenja
pojas za celo teleo za decu
Slem, je od polipropilenske robusne plastike otporne na udarce, sa
podesivom gurtnom za glavu i bradu, mestom predvidjenim za lampu,
traka za glavu treba da se skida i da moze da se pere napravljena je od
sinteticke koze, otvori za ventilaciju, obim glave 54-60 cm u skladu sa EN
12492 i EN 397
Slem/deciji 48 -58 cm
set za spasavanje, sprav za spustanje I evakuaciju x 1 , 2 pojas, dinamicki
kanam 9,5 mm 2x30m staticki kanap 10 mm 2x30 m, 2x OSMICa,10 gurtni
16 mm x 80 cm, 4 karabinjera
UKUPNO:

10
10

5
5

5
5

1

Prepreke decije 10 kom- prosecna duzina 6m
Tipovi prepreka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

viseći mostić od vodotpornog brezovog spera sa filmom 18 mm
Hod po balvanu
vertikalni obruci za provlacenje u raaznim bojama
Hod po sajli sa lijanama
horizontalni obruči-bačve za provlačenje
Penjacki zid sa hvatovima (zid moze biti u obliku siluete neke
zivotinje) od vodotpornog brezovog spera sa filmom 18 mm
hotizontalna mreza
slack line
viseci dzakovi
Zip line
UKUPNO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepreke za starije 13 kom - proscna duzina 6 m
Tipovi prepreka:

viseći mostić bez rukohvata od vodotpornog brezovog spera sa filmom 18

1 mm
2 Hod po balvanu sa preprekama

1
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

viseci burici
Zip Line
Slack line
Vertikalni balvani
zip Line

1
1
1
1
1

Penjacki zid sa rupama od vodotpornog brezovog spera sa filmom 18mm
Hod po sajli sa lijanama
Hod po sajli sa vertikalnim oblicama
Vseci Most sa Zig Zag daskama
mreza
provlacenje kroz obruce
UKUPNO

1
1
1
1
1
1

Obuka, brosure
alat
rezervni delovi

UKUPNO SVE
PDV 20%

U K U P N O sa PDV-om
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН,
и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. ЗЈН, и то:
1) Да понуђач има најмање једно запослено лице у радном односу или
ангажовано у складу са одредбама Закона о раду из следеће струке са
одговарајућом лиценцом:
- дипломирани инжењер грађевине (лиценца 410 или 411 или 413 или 414)
2) Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио пословни
приход у збирном укупном износу од минимум 14.000.000,00 динара
3) Да понуђач има искуства у изради „авантура паркова“ односно да је
испоручио и уградио опрему за минимум 1 „авантура парк“ истог или
сличног типа као предмет јавне набавке тј. да је правио препреке на дрвећу
где се користи лична заштитна опрема по принципу „ via ferrata“ или
еквивалент.
4) Да понуђач има све потребне сертификате и атесте, тј. доказницегаранције о квалитету производа (система за осигурање, сајле и остала
опрема која се уграђује) на српском језику из техничке документације/
спецификације ;
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5) Да понуђач има сертификат од произвођача опреме за употребу исте и
обуку корисника опреме.
6) Да понуђач достави уз понуду узорке опреме која ће бити испоручена, на
увид.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу
са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
a. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач
из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно.
4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Докази које ће наручилац захтевати су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен
у приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
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да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен
у приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач је дужан да достави следеће:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем
1) Кадровски капацитет : за одговорног извођача радова копију
лиценце број 410 или 411 или 413 или 414 и копију обрасца пријаве на
осигурање. У случају да није у радном односу копију уговора о радном
ангажовању.
2) Финансијски капацитет : Биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2014, 2015, 2016)
3) Услов под редним бројем 3 : Фотокопија уговора за испоруку и
уградњу опреме за минимум 1 „авантура парк“ истог или сличног типа као
предмет јавне набавке и писана потврда од стране инвеститора за
референтне послове.
4) Све потребне сертификате и атесте, тј. доказнице-гаранције о
квалитету производа на српском језику као и упутства за руковање свим
деловима система; упутство за техничко одржавање инсталације и опреме
коју је произвео понуђач и опреме коју су произвели понуђачеви добављачи
опреме.
5) Сетификат издат од произвођача опреме за употрену опреме и
обуку корисника опрема, издат понуђачу.
6) Узорка опреме која ће бити предмет испоруке.
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да
за сваког члана групе достави наведене услове из члана 75.став 1.
Тачка1) до 4), а да додатне услове испуњавају заједно.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач
је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из
75.став 1. Тачка1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у
виду неоверених копија, а наручилац ће, пре доношења одлуке о
додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи
од пет дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености
услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Лице уписано у регистар понуђача који води АПР није дужно да
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова
из тачке 1-4, у складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву
уколико не
садржи доказ одређен конкурсном документацијом , ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
-

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, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде
„Најнижа понуђена цена“.

ће

се

извршити

применом

критеријума

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће
наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две
или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок на опрему.
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 6).
7) Модел уговора
8) 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.
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ УСЛУГАМА И РАДОВИМА на изградњи
Авантура парка у Крагујевцу
ЈН број 1.1.8/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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 ДОБАРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И

УСЛУГАМА за
Авантура парк у Крагујевцу

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Укупна цена без зависних трошкова и без
ПДВ-а
Посебно сваки од трошкова који чине цену
(трошкови превоза, царине, истовара,
доставе,уградње и сл.)

_____________________________________

Укупна цена без ПДВ-а
Стопа ПДВ-а
Износ ПДВ-а, на укупну цену
Укупна цена са ПДВ-ом (Укупна цена без
ПДВ-а + Укупан износ ПДВ-а.)
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.
Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену (трошкови
превоза, истовара и сл.)
Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а
Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.
Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.
Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.
Датум:________
М.П.

потпис овлашћеног лица
________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у отвореном поступку јавне набавке ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ
УСЛУГАМА И РАДОВИМА на изградњи Авантура парка у Крагујевцу бр ЈН:
1.1.8/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном
понуђача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ УСЛУГАМА
И РАДОВИМА на изградњи Авантура парка у Крагујевцу ,број ЈН: 1.1.8/2017
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да
додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и
подизвођача, дајем следећу

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ
УСЛУГАМА И РАДОВИМА на изградњи Авантура парка у Крагујевцу број ЈН:
1.1.8/2017., испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

Подизвођач:
М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.1.8/2017

Страна 35 од 52

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ УСЛУГАМА И РАДОВИМА
на изградњи Авантура парка у Крагујевцу
Закључен између:
Наручиоца: Градска туристичка организација „Крагујевац“ са
седиштем у Крагујевцу, улица .Краља Александра I Карађорђевића 44,
ПИБ:. 104218074 Матични број: 17651641, број рачуна: 840 -1133664-53,
назив банке:. Управа за трезор, Телефон:.034/334-883, Телефакс:034/332172 кога заступа.Снежана Милисављевић, директор
(у даљем тексту:Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица
.........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив
банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:.1.1.8/2017
Број и датум Oдлуке о додели уговора:.....................................
Понуда Добављача бр. ______ од...............................2017. год
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац, наоснову члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.124/1214/2015, 68/2015) и
Одлуке о покретању поступка бр. 98-I -01/17 од 15.03.2017. године,
спровео отворени поступак за јавну набавку ДОБАРА СА ПРАТЕЋИМ
УСЛУГАМА И РАДОВИМА на изградњи „Авантура парка“ у Крагујевцу
-да је Добављач доставио Понуду број _________ од ___________2017.
gодине(попуњава понуђач),заведена код Наручиоца под бр._____ од
__.__.2017. године, која је саставни део овог уговора;
-да је понуда Добављача са подизвођачем (назив, седиште, адреса, матични
број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
_____________________________________________________
________________________________________________________________
__________
односно заједничка понуда (назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ,
лице овлашћено за заступање)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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_____________________,у складу са споразумом о заједничком наступању
(попуњава се само у случају да понуђач наступа са подизвођачем ,односно у
случају заједничке понуде);
-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео
Одлуку о додели уговорабр. __ од __.__. 2017. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за
„Авантура парк“ у Крагујевцу, са пратећим услугама и радовима, у свему у
складу са техничком спецификацијом конкурсне документације и
прихваћеном понудом бр.___ од __.__.2017. које представљају саставни
део овог Уговораи налази се у прилогу истог.
Цена
Члан 2.
Уговорену цену чини износ од:
_______________динара (без ПДВ-а) + ПДВ: _____________динара,
Укупно ________________динара
Укупна уговорена цена из става 1. овог члана уговора обухвата све
трошкове које Добављач има у реализацији овог уговора, укључујући и
трошкове транспорта на локацију Наручиоца.
Уговорен цена је фиксна и не може се мењати.
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац ће на текући рачун Добављача бр. ____________________код
___________________банке исплаћивати уговорену цену из члана 2 став 1
овог уговора на следећи начин:
Аванс у износу од 30 % укупне уговорене цене, што износи
_______________динара без пдв-а, односно __________динара са пдв-ом;
70 % укупно уговорене цене, што износи ______________динара без пдв-а,
односно ____________динара са пдв-ом , Наручилац ће исплатити по
завршетку радова и након потписивања Записника о примопредаји
изведених радова.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 4.
Добављач се обавезује да у року од 20 дана од дана потписивања овог
Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ
уговореног аванса, са важношћу најмање 30 (тридесет) дана дуже од
уговореног рока за извођење радова, која мора бити безусловна и платива
на први позив, а у корист Наручиоца.
Добављач се обавезује да у року од 20 дана од дана потписивања овог
Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 (тридесет) дана
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дуже од уговореног рока за извођење радова, која мора бити безусловна и
платива на први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова,
Добављач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова
који су предмет овог уговора у току, Добављач је дужан да, о свом трошку,
продужи рок важења банкарских гаранција.
Добављач се обавезује да приликом примопредаје објекта Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од
5% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у
корист Наручиоца.
Гаранацију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац ће да
наплати уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да у року од 15 дана од закључења Уговора, без
одлагања достави полисе осигурања за осигурање објекта у изградњи и
осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима.

Рокови
Члан 5.
Рок за комплетну реализацију предмета набавке је ______ календарских
дана (максимум 45 календарских дана) од дана закључења овог уговора.
У случају да, у току реализације уговора, наступе временске прилике које
објективно онемогућавају извођење уговорених радова на локацији,
уговорне стране задржавају право да сагласно продуже рок за извођење
радова.
Даном примопредаје сматраће се дан потписивања Записника о комплетној
реализацији предмета набавке.
Продужење рока
Члан 6.
Добављач има право на продужење рока за примопредају само у следећим
случајевима:
- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
- ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није
одговоран Добављач.
Ако наступе околности из претходног става Добављач ће упутити писани
захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак посла, пре
истека уговореног рока.
Недостатак радне снаге и сировина неће се сматрати случајевима више силе.
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Пријем опреме
Члан 7.
Наручилац је дужан, да преко свог овлашћеног представника, одмах по
спроведеном квантитативно-квалитативном пријему опреме и припадајућих
елемената у присуству добављача, без одлагања утврди њихов квалитет, и
да све видљиве недостатке записнички констатује.
Када се ради о скривеном недостатку Наручилац је дужан да у писаној
форми обавести Добављача у року од 1 дана од дана када је недостатак
открио.
Уколико се установи неко оштећење на опреми и припадајућим елементима
или да неки део или количина недостају, Наручилац ће заједно са
представником Добављача саставити о томе записник и упутити
рекламацију.
Добављач се обавезује да по сваком писаном захтеву и рекламацији, о свом
трошку, одмах испоручи делове опреме и припадајућих елемената који су
захтевани или да одмах приступи отклањању оштећења и да у року од
најмање 5 дана од дана пријема рекламације Наручиоцу испоручи и угради
опрему и инсталације без недостатака.
Због утврђеног недостатка опреме и припадајућих елемената Наручилац
може да захтева накнаду штете коју је претрпео услед неотклањања
недостатака у уговореном року од стране Добављача.
Након успешно обављеног пријема опреме, представници Наручиоца ће
потписати Записник о пријему опреме, у року од пет (5) радних дана по
испоруци опреме.

Преглед опреме и изведених радова
Члан 8.
Када Добављач, у писаној форми, обавести Наручиоца да је извршио све
послове на испоруци и монтажи опреме, посебна Комисија наручиоца
обавиће преглед уграђене опреме и изведених радова и саставити ИзвештајЗаписник о прегледу. Добављач је дужан да у року који му у писаној форми
остави Комисија за преглед, отклони о свом трошку све недостатке које му
наложи Комисија.
Записник о примопредаји
Члан 9.
Уговорне стране се обавезују да по комплетној реализацији предмета
набавке из члана 1. овог Уговора изврше примопредају, у поступку који ће
се обавити преко Комисије за примопредају у чији састав улазе
представници уговорних страна.
Рок у коме ће се спровести примопредаја утврдиће се решењем о
образовању комисије, које доноси Наручилац у року од 3 дана од дана
прибављања позитивног Записника о прегледу.
Комисија сачињава Записник о примопредаји.
Трошкове примопредаје сносе уговорне стране свака за своје представнике.
Обавезе Наручиоца
Члан 10.
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Наручилац се обавезује да обезбеди следеће:
1. локацију за пријем испоручене опреме пре монтаже;
2. место електро прикључка за потребе градилишта.
Обавезе Добављача

Члан 11.

Добављач се обавезује да достави следеће:
a) Техничку спецификацију опреме, материјала и инсталација из предметне
понуде у електронском и аналогном облику;
б) Генерални динамички план извођења радова и испоруке добара, и услуга
који су предмет овог уговора;
в) Све потребне сертификате и атесте, тј. доказнице-гаранције о квалитету
производа, на српском језику;
г) Сва потребна мерења, испитивања и пробе до коначног пуштања у рад
инсталације врши Добављач и дужан је да све записнике и налазе које води
у току мерења и вршења пробе достави Наручиоцу у оригиналу, са
оригиналним потписом од овлашћених лица преведена на српски језик;
е) Упутства:
упутства за руковање свим деловима система;
упутство за техничко одржавање инсталације;
упутства за одржавање (опреме коју је произвео понуђач и опреме коју
су произвели понуђачеви добављачи опреме);
Упутства морају бити достављена на српском језику у аналогном и
дигиталном облику, у два примерка.
Добављач се обавезује да изврши следеће:
1. Спроведе обуку неопходно потребног броја запослених за несметано и
безбедно руковање опремом и инсталацијама до издавања сертификата
понуђача полазницима обуке да су обучени да несметано и безбедно рукују
опремом и инсталацијама;
2. Да у року од 15 дана од закључења Уговора, без одлагања достави
Наручиоцу полисе осигурања за осигурање објекта у изградњи и осигурања
од одговорности према трећим лицима и стварима;
3. Да у року од 20 дана од закључења Уговора достави Наручиоцу:
- Пројекат организације градилишта;
- Елаборат заштите на раду и противпожарне заштите;
4. Да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње;
5. Да за превоз људства и опреме на градилишту и обезбеди и користи
сопствена превозна средства;
6. Спроведе истражне радове и изради елаборат о геотехничким условима за
темељење (уколико је потребно) – елаборат доставити у аналогном и
дигиталном облику у 6 примерака;
7. Да извођење радова који су предмет ове јавне набавке врши у складу са
Законом о планирању и изградњи, осталим законима и подзаконским актима

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.1.8/2017

Страна 40 од 52

Републике Србије, техничкој документацији, прописима, стандардима и
правилима струке;
8. да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању
одговорних извођача радова за све радове појединачно, у складу са
понудом;
9. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и да у
том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши
поправке, рушење или поновно извођење радова, замену уграђеног или
набављеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова;
12. Да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету
извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;
13. Да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на изградњи
и монтажи објекта;
14. Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав
отпадни материјал;
15. Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и да се строго
придржава мера заштите на раду, 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 укупног
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
16. Да по завршетку радова врати терен у првобитно стање. На свим
површинама које су биле предмет земљаних радова формирати травнату
површину.
17. Да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за
преглед објекта;
18. Да отклони све недостатке по примедбама Комисије зa преглед, у
остављеном року;
19. Да отклони све недостатке по Извештају/Записнику комисије за преглед.
Комисију за преглед обезбеђује Наручиоц;
20. Да учествује у примопредаји објекта;
21. Да у року од 30 дана по потписивању Записника о примопредаји достави
Наручиоцу геодетски снимак изведеног стања инсталације оверен од стране
надлежне службе– у аналогном и дигиталном облику;
22. Да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се појаве у
гарантном року.
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Гаранција
Члан 12.
Добављач даје гаранцију наопрему у трајању од ______ месецирачунајући
од датума потписивања Записника о примопредаји.
Добављач даје гаранцију на личну заштитну опрему у трајању од
_____месеци рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји.
Добављач даје гаранцију на изведене радове у трајању од ______ месеци
рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји изведених
радова из члана 1 овог Уговора .
Добављач је дужан да на дан потписивања Записника о примопредаји
записнички преда све гарантне листове за уграђене инсталације и опрему
Наручиоцу.
Добављач гарантује да ће инсталације и опрема бити направљена од
првокласних материјала првокласне израде, нова и некоришћена, и да ће,
када буде инсталирана,
бити у складу са
стандардима квалитета и
спецификацијама које су наведене у овом Уговору .
Добављач је обавезан да у гарантном року а на позив Добављача, о свом
трошку, у року од 7 данабесплатно испоручи и замени новим делове или
склопове који се покваре или чија је функционалност умањенакао и
даотклони све друге настале неисправности које потичу од несолидног рада
и употребе неквалитетног материјала, као и да отклони сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Гаранција Добављача се не односи на оне делове који подлежу нормалном
хабањукао и за све недостатке који настану услед нестручног руковања или
одржавања.
Гаранција подразумева безбедан и функционалан рад инсталације у
гарантном петриоду, са јасно дефинисаном листом делова који потпадају
под гарантни рок.

Једнострани раскид и накнада штете
Члан 13.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим
случајевима:
- ако Добављач знатно касни са роковима у односу на уговорену динамику и
не предузима одговарајуће мере за скраћење и елиминацију кашњења;
- ако Добављач изводи радове неквалитетно;
- ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова или
испоруку опреме и исте не настави у року од 7 дана, или ако одустане од
даљег рада односно испоруке.
Уговор се раскида писаном изјавом воље, која мора у себи садржати наведен
основ за раскид, уз отказни рок од 15 календарских дана од дана доставе
изјаве другој уговорној страни.
У случају раскида уговора Добављач је дужан да изведене радове и
уграђену опрему обезбеди од пропадања, при чему трошкове сноси уговорна
страна одговорна за раскид уговора.
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Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза, а
која је изазвана од стране Добављача, Добављач је дужан да надокнади
Наручиоцу штету у целости.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 14.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и Закона о јавним набавкама и прописа којим се
регулише материја из овог Уговора а који су били на снази у Републици
Србији на дан закључења овог Уговора.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Крагујевцу..
Члан 16.
Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ
__________________

НАРУЧИЛАЦ
_____________________

НАПОМЕНА-овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и
потпише последњу страну модела уговора. Уколико понуђач не
потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона
о јавним набавкама.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА 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: Градска
туристичка организација”КРАГУЈЕВАЦ“, 34000 Крагујевац, ул. Краља
Александра Првог Карађорђевића бр. 44, I спрат ,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара уз пратеће услуге и
радове на изградњи Авантура парка у Крагујевцу) – ЈН
бр.1.1.8//2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 21.04.2017.године до
12 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. Неблаговремену понуду
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи попуњен, печатом оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач
подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 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.
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3. ПАРТИЈЕ
Набавка није планирана по партијама .
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде 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: Градска
туристичка организација”КРАГУЈЕВАЦ“, 34000 Крагујевац, ул. Краља
Александра Првог Карађорђевића бр. 44, I спрат
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара уз пратеће услуге и радове за
Авантура парк у Крагујевцу) – ЈН бр.1.1.8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара уз пратеће услуге и радове за
Авантура парк у Крагујевцу) – ЈН бр.1.1.8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара уз пратеће услуге и радове за
Авантура парк у Крагујевцу) – ЈН бр.1.1.8/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара уз пратеће услуге и
радове за Авантура парк у Крагујевцу) – ЈН бр.1.1.8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
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 (Образац 1 у поглављу VI), 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
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу 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.
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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 конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
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 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 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 И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање је динарско на пословни рачун понуђача у року од 45 дана од дана
пријема исправно испостављене фактуре.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања
понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће
бити одбијена, као неприхватљива. 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.
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9.2. Захтеви у погледу рока за завршетак посла
Рок за извођење радова је максимум 45 календарских дана од дана
закључења уговора, о чему се сачињава записник. У случају да у току
реализације уговора наступе временске прилике које објективно
онемогућавају извођење уговорених радова на локацији, уговорне стране
задржавају право да сагласно продуже рок за извођење радова.
Уколико понуђач понуди дужи рок за завршетак радова, његова понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Могућност евентуалног продужења рока је прописана и наведена у моделу
уговора.
9.3. Гарантни рок
Гарантни рок на опрему не може бити краћи од 24 месеца.
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 24 месеца.
Гарантни рок за личну заштиту опрему не може бити краћи од 36 месеци.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Гаранција подразумева безбедан и функционалан рад инсталације у
гарантном периоду, са јасно дефинисаном листом делова који потпадају под
гарантни рок.
Рок испоруке добара, извршења услуге са извођењем радова не може бити
дужи од 45 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке, извршења услуге, извођења радова на адресу наручиоца:
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, са и без пореза на
додату вредност, са урачунатим свим трошковима (цена предмета јавне
набавке, испорука, монтажа итд.]. које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Добављач се обавезује да у року од 20 дана од дана потписивања овог
Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ
уговореног аванса, са важношћу најмање 30 (тридесет) дана дуже од
уговореног рока за извођење радова, која мора бити безусловна и платива
на први позив, а у корист Наручиоца.
Добављач се обавезује да у року од 20 дана од дана потписивања овог
Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 (тридесет) дана
дуже од уговореног рока за извођење радова, која мора бити безусловна и
платива на први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова,
Добављач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова
који су предмет овог уговора у току, Добављач је дужан да, о свом трошку,
продужи рок важења банкарских гаранција.
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Добављач се обавезује да приликом примопредаје објекта Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од
5% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у
корист Наручиоца.
Гаранацију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац ће да
наплати уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да у року од 15 дана од закључења Уговора, без
одлагања достави полисе осигурања за осигурање објекта у изградњи и
осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима.
12. 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 и привреде. Подаци о заштити животне средине се
могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ С
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику факсом на број
034/332-172 и/или е-мејл: info@gtokg.org.rs 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, ЈН бр.
1.1.8/2017. 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.
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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. Наручилац може уз сагласност
понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. 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 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%, (уместо 10% из тачке 10. Упутства понуђачима како да сачине понуду)
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.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ
УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА
ЗА
СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде
„Најнижа понуђена цена“.

ће

се

извршити

применом

критеријума

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ 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 на опрему.
19.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
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права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X
конкурсне документације).
20.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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог 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 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања,уколико је подносилац захтева у складу са Чл.63 ст.2 овог Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте
није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.Захтев за заштиту права којим се оспоравају
радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након
истека рока из Члана 149 Ст.3 ЗЈН сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека 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 објављивања одлуке на порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на текући рачун Буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, бр.
840 – 30678845 – 06; шифра плаћања:153 или 253; позив на број:подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права).
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ
ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Наручилац ______________________, у поступку јавне набавке ДОБАРА СА
ПРАТЕЋИМ УСЛУГАМА И РАДОВИМА на изградњи Авантура парка у
Крагујевцу, број ЈН.1.1.8/17, поштовао је обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Датум:__.__.2017.год
М.П.

Потпис Понуђача
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи
оверена печатом.
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