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општине Димитровград
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ДИМИТРОВГРАД

    ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

    за јавну набавку бр. 2У14

  Израда  плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци

Потврђујем да сам у име предузећа

Назив предузећа: ______________________________________________

ПИБ: ____________________________

Седиште предузећа: _______________________________ бр. ___

Место: ____________________________

Контакт особа: _____________________________

Контакт телефон: _______________________________ факс: ______________

Е mail:                        ___________________________________

примио конкурсну документацију за јавну набавку бр. 2У/14 -  Израда  плана детаљне
регулације граничног прелаза Петачинци

Потписану и оверену потврду о пријему  конкурсне документације понуђач је  у
обавези  да  достави  Наручиоцу  скенирану  на  e-mail:
javnabdimitrovgrad  @gmail.com. , факсом  на број 010 361 110  или   поштом на
адресу Балканска 2., 18320 Димитровград. 

Напомена:  Ради  брже  комуникације  молимо  Вас  да  потписану  потврду  о  пријему
вратите Наручиоцу мејлом или факсом.

ДАТУМ: ________.2014

Овлашћено лице:                         ___________________________

ПОТПИС: ___________________________                   М.П.
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Димитровград

Балканска 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга

              Израда  плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци

(ЈНМВ бр. 2У/14)

Рок за достављање понуда: дана 23.12.2014. године, до 12:00 часова.

Датум отварања понуда: 23.12.2014 .  године, у 12:30 часова.
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    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу  члана  39.  Закона  о  јавним  набавкама  (“Службени  гласник  РС”  број
124/2012) ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград, Балканска 2,
као Наручилац позива понуђаче да доставе понуде у поступку за јавну набавку мале
вредности  услуга: Израда   плана  детаљне  регулације  граничног  прелаза
Петачинци, ознака из општег речника јавне набавке  – 71410000 -  услуге просторног
планирања,  број јавне набавке 2У/14.

Контакт особа : Наташа Каменов, телефон број 010 361 108  лок 109
Предмет ЈНМВ је набавка услуге – Израда  плана детаљне регулације граничног

прелаза Петачинци.
Право  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  има  понуђач  ако

испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/2012) и друге услове предвиђене у конкурсној документацији.

Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1. је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући

регистар;
2. 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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4. је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе и  друге  јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

5. има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

При  састављању  својих  понуда  Наручилац  је  дужан  да  од  понуђача  или
кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  понуђач  гарантује  да  је  ималац
права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС” број 124/2012)).
Наручилац одређује и додатне услове за учешће у постпуку јавне набавке и то:

1. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
2. да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом.

У случају да понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни услове из члана 75. став 1.  тачка  1-4 Закона о јавним набавкама,  а
додатне услове испуњавају заједно, што доказује сходно  Упутству како се доказује
испуњеност услова достављањем изјаве (образац 2.), а доказ о испуњености услова да
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
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набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (услов из члана 75. став
1. тачка 5. овог закона) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова (члан 81 став 1.,
став 2. и  став 3.). 
             Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично  поверити  подизвођачу и  да  наведе  у  својој  понуди  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. Ако понуђач у понуди
наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору (члан 80. став 1., став 3.).

У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  подизвођач мора  да
испуњава услове, предвиђене у члану 75. став 1. тачка 1- 4 Закона о јавним набавкама, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.  тачка 5.  за  део набавке који ће се
извршити преко подизвођача (члан 80. став 5. Закона о јавним набавкама) 

Понуђач је у обавези да испуњеност свих услова, осим услова из члана 75. став
1. тачка 5.  Закона о јавним набавкама,  доказује достављањем изјаве сходно члану 77.
Став 4.

Рок за подношење понуда је  23.12.2014. године до 12,00 часова, без обзира на
који  начин  се  понуде  достављају.  Понуда  која  је  поднета  наручиоцу  после  рока  за
подношење понуда сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде
Комисија за јавне набавке наручиоца ће вратити неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.

Понуде се подносе на следећу адресу:  ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам
општине  Димитровград,  Балканска 2,  18320 Димитровград,  лично  или  поштом  у
затвореној коверти са назнаком:

"ПОНУДА ЗА јавну набавку мале вредности услуга: Израда  плана детаљне
регулације граничног прелаза Петачинци, број 2У/14 – НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда се подноси на српском језику. 
Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде
По истеку рока за подношење понуда  понуђач  не може повући нити мењати

своју понуду.
Отварање понуда ће се обавити јавно дана 23.12.2014. године у 12,30 часова у

просторијама  ЈП  Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Димитровград,
Балканска 2, 18320 Димитровград.

У  поступку  отварања  понуда,  без  посебног  позивања  могу  присуствовати  и
учествовати  овлашћени  представници  понуђача  који  су  дужни  да  своја  писмена
овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.

Критеријум  за  избор  најповољније  понуде  је  најнижа  понуђена  цена,  сходно
члану 85. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12) .
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Одлуку  о  додели  уговора  наручилац  ће  донети  у  року  до  10  дана  од  дана
отварања понуда.
           Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке мале вредности у
било којој фази без навођења разлога и накнаде евентуалне штете понуђачима.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

ЈЕЗИК

   Понуда мора бити састављена на српском језику.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде Плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци. 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 71410000 -  услуге просторног 

планирања.

   САДРЖАЈ ПОНУДЕ

         Понуда мора обавезно да садржи попуњене, потписане и оверене обрасце:
Образац понуде,  Модел уговора,  Образац структуре  цене са упутством како да се
попуни,  као  и  сву  тражену  документацију  којом  понуђач  доказује  испуњеност
обавезних услова за учешће у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и овом
Конкурсном документацијом. 

     Уколико понуда не садржи све набројано у ставу 1. ове тачке биће одбијена као 
неприхватљива. 
     Биће разматране само благовремене, прихватљиве и одговарајуће понуде које у 
потпуности испуњавају све захтеве из Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације. 
    Неблаговремене и неприхватљиве понуде се неће даље разматрати, него ће бити 
одбијене.

ЦЕНА

Понуђена јединична цена треба да садржи све трошкове и да буде исказана у
динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност. Понуђена цена су фиксна за цео
уговорни  период.  Понуда  са  варијантама  није  дозвољена.  Понуда  са  попустом  није
дозвољена. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Услуга  се  извршава  у  року  до 240 календарских  дана  од  дана  потписивања

уговора. 
Услуга се плаћа  након извршења услуге, у року до 45 дана од дана 

испостављања рачуна. 
Рачун се испоставља након пријема Плана детаљне регулације који је предмет 

овог уговора од стране Наручиоца.
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. У

случају  да  понуђач  наведе  краћи  рок  важења понуде,  понуда  ће  бити  одбијена  као
неприхватљива.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде,  у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може
мењати понуду.

КРИТЕРИЈУМИ
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума најнижа 

понуђена цена.
НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ОВЕРЕ ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да своју понуду достави на обрасцима понуде који се дају у

Конкурсној документацији. Понуђач доставља понуду читко попуњену и без исправки.
      Уколико постоје исправке оне морају бити парафиране од лица које је потписало
понуду. 

Сва документација (обрасци наручиоца) мора бити потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица код понуђача.

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Понуда ће  бити  одбијена  као  неприхватљива ако  конкурсна  документа  буду

непотпуно или неправилно попуњена.
Потребно је да понуђачи тражену документацију доставе по редоследу који је 

наведен у Конкурсној документацији. 
Понуђач уноси у Обрасцу структуре цене јединичну цену и укупну цену услуге 

која је предмет уговора. 
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цене предвиди све своје трошкове

при  реализацији ове јавне набавке (остали трошкови уколико их има).
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуда није достављена на начин утврђен у овој тачки биће одбијена 
као неприхватљива.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача, овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце: 

- Образац подаци о понуђачу (Напомена: образац се попуњава за све чланове
групе понуђача)

- Образац структуре цене 
- Модел уговора
Сваки члан из групе понуђача потписује и печатом оверава Образац понуде

и  Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.  ЗЈН у знак да је сагласан
са садржајем понуде и да заједно испуњавају услове за учешће у поступку. 

Уколико група понуђача нема овлашћеног представника сви понуђачи из групе
попуњавају, потписују и оверавају печатом горе наведене обрасце.

Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу.

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

8



-     у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац подаци о подизвођачу;
- за  подизвођача  достави доказе  о испуњености услова  из  члана 75.  Закона на

начин  предвиђен  у  делу  обрасца  Упутство  за  доказивање  испуњености
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке.

Уколико  понуђач  наступа са подизвођачем, овлашћено  лице  понуђача
потписује све обрасце осим обрасца број 3. - Образац за оцену испуњености услова из
члана 75. и 76. ЗЈН – изјава подизвођача, који потписује овлашћено лице подизвођача. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, и то најкасније до 5 дана пре истека рока за достављање
понуде.

Питања се могу упутити непосредно (у писменој форми уз пријемни печат 
наручиоца) или путем поште, са повратницом, на адресу Наручиоца наведену у 
Конкурсној документацији, уз напомену „Објашњења – Израда  плана детаљне 
регулације граничног прелаза Петачинци“.

Наручилац ће у року од три дана писмено одговорити на постављено питање и
заинтересованом  лицу  послати  одговор  у  писаном  облику  и  истовремено  ту
информацију ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Понуђачи  који  сматрају  да  је  повређено  њихово  право,  услед  грешке  или
неправилности током поступка јавне набавке, могу да поднесу захтев за заштиту права
понуђача на начин и у року који је дефинисан и утврђен у Закону о јавним набавкама.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу  непосредно  или  поштом
препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије број:  840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, са позивом
на број  97   50-016,  шифра плаћања 153,  сврха:  Републичка  административна  такса,
корисник: Буџет РС.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује  уговор о јавној  набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року  од  2 дана од дана   када се стекну законски услови   (члан 113. став 1.
Закона о јавним набавкама).
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ОБРАСЦИ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У  циљу  сачињавања  исправне  понуде  –  понуђач  треба  да  попуни  следеће
обрасце и да приложи следећа документа:

1. Образац број:  1 – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  -  образац се попуњава у целости,
потписује  овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  Уколико је понуђач група
понуђача кога чине два или више члана овлашћени представник сваког члана мора потписати
и печатом оверити образац понуде у знак да је сагласан са садржајем понуде.

2. Образац број:  2 – ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА - образац потписује овлашћено лице и
оверава га печатом понуђача. Уколико је понуђач група понуђача кога чине два или више
члана  овлашћени представник  сваког  члана мора потписати  и  печатом оверити  образац
понуде у знак да је сагласан са садржајем понуде. 

3. Образац број:  3 – ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75.  ЗЈН – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА-  образац потписује  овлашћено лице
подизвођача и оверава га печатом .

4.  Образац  број:  4  –  ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ –  образац  се  попуњава  на
српском језику, образац мора бити попуњен у целости, и потписан и оверен од стране
овлашћеног лица.

5.  Образац број:  5 – УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА –  образац  се попуњава на
српском језику, образац мора бити попуњен у целости, и потписан и оверен од стране
овлашћеног лица понуђача.

6. Образац број:  6 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА и упутство –  образац се
попуњава  на  српском  језику,  образац  мора  бити  попуњен  у  целости,  и  потписан  и
оверен од стране овлашћеног лица.

7.  Прилог  број:  7 -  МОДЕЛ  УГОВОРА -  образац  се  попуњава  на  српском
језику,  образац  мора  бити  попуњен  у  целости,  и  потписан  и  оверен  од  стране
овлашћеног лица. 

8.  Образац  број:  8  –  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ –
образац  се  попуњава  на  српском  језику,  образац  мора  бити  попуњен  у  целости,  и
потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – образац се попуњава на српском
језику, образац мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

10. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – из члана 75. став 2.
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УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”
број 124/2012)  понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чланом 75. и 76.
ЗЈН доставља наведене  доказе  или  писану изјаву о испуњености услова  дату под
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да:

1. је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар;

2. 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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4. је  измирио доспеле порезе,  доприносе и друге  јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

5. има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку
не  постоји  дозвола  предвиђена  посебним  прописом  те  исту  понуђач  није
дужан доставити.

6. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.   

 Неопходним  финансијским капацитетом се сматра да је понуђач у претходне
три пословне године (2011, 2012. и 2013. година) остварио укупан приход у току сваке
године минимум 60.000.000,00 динара. 

       Доказ:Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне
регистре,  који  мора  да  садржи:  статусне  податке  понуђача,  сажети  биланс  стања  и
биланс успеха за претходне три обрачунске године  (2011, 2012  и  2013).  Извештајем
понуђач  доказује  да  је  остварио  укупан  приход  у  току  сваке  године  минимум
60.000.000,00 динара. Овај  доказ  треба  да  испуни  понуђач  у  случају  ако
понуду  подноси  самостално,односно  група  понуђача  испуњава  заједно,  док
подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

Неопходним пословним капацитетом се сматра да је понуђач у претходних пет
година  (2009.,  2010.,  2011,  2012.  и  2013.)  израдио најмање  1 (један)  план  детаљне
регулације за гранични прелаз на територији Републике Србије.

Доказ:  Списак   пружених  услуга  израде  плана  детаљне  регулације  који  су
усвојени на Скупштини града или општине,  са  наручиоцима,  потписан и оверен од
стране овлашћеног лица понуђача.
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Овај  доказ  треба  да  испуни  понуђач  у  случају  ако  понуду  подноси
самостално,  односно група понуђача испуњава заједно,  док подизвођач не може
допуњавати овај услов за понуђача.

            7. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
Довољним техничким капацитетом се сматра да понуђач минимално располаже

пословним  простором  са  рачунарском  опремом  и  легалним  софтверима  за  израду
планских докумената. 

Доказ: Фотокопије књиговодствене картице основних средстава и фотокопије
пописних листа са стањем на дан 31.12.2013. године. Техничка опремљеност понуђача
може  се  доказати  и  фотокопијом  уговора  о  набавци  опреме  односно  фотокопијом
уговора о закупу и фотокопије пописне листе за непокретну имовину са стањем на дан
31.12.2013. године. 

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално,односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може 
допуњавати овај услов за понуђача.

Довољним кадровским капацитетом се сматра да су код понуђача пре 
достављања позива за подношење понуда запослени у радном односу, минимално 7 
одговорних урбаниста  са одговарајућим лиценцама и то: 

- 1 дип.инж.арх.  са лиценцом 200 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката“,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 201 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова “,
- 1 дип.инж.пејз.арх. са лиценцом 201 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова “,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 202 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова за саобраћајнице“,
- 1 дип.инж.електотехнике  са лиценцом 203 - „Одговорни урбаниста за руковођење 
израдом урбанистичких планова инфраструктуре“,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 203 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова  инфраструктуре“  и
- 1 дип.маш.инж.  са лиценцом 203 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова  инфраструктуре“.

Доказ: фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом М3А обрасца,    
Копија  личне  лиценце  за  наведене  одговорне  урбанисте са  потврдом

Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси
члан  Инжењерске  коморе Србије и  да  му одлуком Суда  части  издата  лиценца  није
одузета.

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално,односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може 
допуњавати овај услов за понуђача.
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У случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  подизвођач мора  да
испуњава  обавезне услове,  предвиђене у члану 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним
набавкама, што доказују подношењем изјаве под моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу (образац 3.), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. за
део набавке који ће се извршити преко подизвођача, (члан 80. став 5. Закона о јавним
набавкама) 

Понуђач  је  у  обавези  да  испуњеност  свих  обавезних  услова,  осим услова  из
члана 75. став 1.  тачка 5.  Закона о јавним набавкама,  доказује достављањем изјаве
сходно члану 77. став 4.

НАПОМЕНА:  Наручилац  задржава  право из  члана  77.  ст.4  ЗЈН ("Службени
гласник  РС"  број  124/2012),  да  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  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 року 6 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа , наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Образац 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавна набавка број: 2У/14

Назив понуђача: _____________________________________________________
Седиште и адреса: ___________________________________________________ 
ПИБ: __________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора: ______________________________
Телефон, телефаx и е-маил адреса: ____________________________________
Број понуде: ___________________________________
Лице за контакт: ________________________________
Датум: ________________________
Назив члана групе понуђача:________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Назив подизвођача:________________________________________________________

Назив предмета јавне набавке
Цена

услуге без
ПДВ-а

Порез на
додату

вредност
20% 

Цена услуге
са ПДВ-ом

План детаљне регулације граничног 
прелаза Петачинци.
Према оквирним границама захваћеног 
подручја ПДР-а површина обухвата плана 
износи око 7,70 ha. Активности:

 прикупљање података о постојећој планској 
документацији, подлогама, прикупљање 
услова релевантних институција који су од 
значаја за израду плана  и  другој 
документацији значајној за израду Концепта
и Нацрта плана, стању и капацитетима 
инфраструктуре, као и одругим подацима 
неопходним за израду плана;

сарадња са Наручиоцем, јавним комуналним и 
другим предузећима и другим 
институцијама у поступку израде, 
презентације и усвајања Концепта и Нацрта 
плана;

Елаборирање Плана  по фазама ( концепт, нацрт 
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и сам план) у аналогном и дигиталном 
облику у 3 примерка.

Комерцијално технички услови понуде: 
Начин и услови плаћања: Услуга се плаћа након извршења услуге, у року до

45  дана  од  дана  испостављања  рачуна.  Рачун  се  испоставља  након  пријема  Плана
детаљне регулације који је предмет овог уговора.

 Рок извршења услуге: Услуга се извршава у року до 240 календарских дана од
дана потписивања уговора..

 Достављање плана детаљне регулације  по фазама (концепт, нацрт и сам план)
треба доставити наручиоцу у аналогном и дигиталном облику у 3 примерка.

 Важност понуде: _____ дана (најмање 30 календарских дана)
 Понуду подносим (заокружити одговарајуће):  самостално,  заједничка понуда,

понуда са подизвођачем. 
 Проценат  укупне  вредности  набавке  који  се  поверава  подизвођачу и  део

предмета   __________________________________________________________
 Особа за контакт:_______________________________________

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Напомена: - Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца.
         
          -   Уколико је понуђач група понуђача кога чине два или више члана овлашћени 

представник сваког члана мора потписати и печатом оверити образац понуде у
знак да је сагласан са садржајем понуде.
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Образац 2.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
број  124/12)  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као
овлашћени заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач
 ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

испуњава  све  услове  утврђене  конкурсном  документацијом  за  јавну  набавку  мале
вредности услуга Израда плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци,
број ЈН 2У/14, и то да:

1. 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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  или стране  државе  када  има седиште  на
њеној територији;

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет  јавне  набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним
прописом. Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову
јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту
понуђач није дужан доставити.

При  састављању  својих  понуда  Наручилац  је  дужан  да  од  понуђача  или
кандидата  захтева  да  при  састављању  својих  понуда  изричито  наведу  да  су
поштовали  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012)).
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6.  Неопходним финансијским капацитетом се сматра да је понуђач у претходне
три пословне године (2011, 2012. и 2013. година) остварио укупан приход у току
сваке године минимум 60.000.000,00 динара.;

              Неопходним пословним капацитетом се сматра да је понуђач у претходних пет
година  (2009.,  2010,  2011.,  2012.  и  2013.)  израдио најмање  1  (један)  план  детаљне
регулације за гранични прелаз на територији Републике Србије.     

7.  Довољним  техничким капацитетом се  сматра  да  понуђач  минимално
располаже  пословним простором са рачунарском опремом и легалним  софтверима за
израду планских докумената.

Довољним  кадровским капацитетом  се  сматра да  су  код  понуђача  пре
достављања позива за подношење понуда запослени у радном односу,  минимално 7
одговорних урбаниста  са одговарајућим лиценцама и то: 
- 1 дип.инж.арх.  са лиценцом 200 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката“,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 201 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова “,
- 1 дип.инж.пејз.арх. са лиценцом 201 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова “,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 202 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова за саобраћајнице“,
- 1 дип.инж.електотехнике  са лиценцом 203 - „Одговорни урбаниста за руковођење 
израдом урбанистичких планова инфраструктуре“,
- 1 дип.инж.грађ.  са лиценцом 203 - „Одговорни урбаниста за руковођење израдом 
урбанистичких планова  инфраструктуре“  и
- 1 дип.маш.инж.   са лиценцом 203 -  „Одговорни урбаниста  за руковођење израдом
урбанистичких планова  инфраструктуре“.              

Датум и место                                                              Потпис овлашћеног лица    
понуђача

м.п _________________________

м.п _________________________

м.п _________________________

Напомена:  Уколико је понуђач група понуђача кога чине два или више члана  сваки
члан групе понуђача мора потписати и печатом оверити образац као доказ да заједно
испуњавају услов за учешће у набавци.
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                               Образац 2а

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку  јавне набавке мале
вредности  услуга   -   Израда  плана  детаљне  регулације  граничниг  прелаза
Петачинци, број  2У/14.

Овлашћујемо члана групе  ___________________________________________________ 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

Пун назив и седиште,
адреса члана групе

Врста услуге коју ће
члан групе

Учешће члана
групе у
понуди

(процентуалн
о)

Потпис одговорног лица и печат
члана групе

Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:

                               М.П.

Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:

                               М.П.

Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:

                               М.П.

Датум: ______________

Образац оверавају печатом и својеручно  потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.
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Образац 3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
И З Ј А В У

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
број  124/12)  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као
заступник ПОДИЗВОЂАЧА, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач
_________________________________________________________________  из
_________________________________, улица _______________________________ број
_____,  ПИБ:  __________________________,  са  матичним
бројем_______________________, испуњава све 

услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуга-
Израда плана детаљне регулације граничниг прелаза Петачинци, број  2У/14., и то
да:

1. 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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  или стране  државе  када  има седиште  на
њеној територији;

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

подизвођача

М.П.

Напомена: 
Подизвођач такође  мора  да  испуњава  услове  предвиђене  конкурсном

документацијом у Упутству  како се доказује испуњеност услова утврђених  Законом
под редним бројем од 1. до 4.
             -   Образац  попуњава  само  Подизвођач уколико  понуђач  наступа  са
подизвођачем.
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Образац 4.
                                                              ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

                    Јавна набавка број: 2У/14
Пун назив понуђача:

Адреса понуђача:

ПИБ:

Матични број:

Шифра делатности:

Обвезник ПДВ:       ДА                       НЕ

Одговорна особа (потписник уговора):

Особа за контакт:

Телефон:

Телефакс:

Електронска пошта:

Назив банке:

Рачун предузећа:

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.
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Образац 5.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за доделу уговора  у поступку јавне набавке  мале вредности
услуга  -  Израда  плана  детаљне  регулације  граничниг  прелаза  Петачинци, број
2У/14, изјављујем да наступам са подизвођачем и у наставку наводим његово учешће
по вредности.

Подизвођач_____________________________________________ће  реализовати
следеће послове: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

Напомена: Образац  треба  попунити  само  у  случају  да  понуђач  наступа  са
подизв  ођачем. Уколико има више подизвођача понуђач мора овај прилог
фотокопирати  за сваког подизвођача и уредно попунити. 
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На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

У П У Т С Т В О
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1.  Овим  Упутством  прописује  се  садржај  структуре  цене  као  документа
конкурсне документације  наручиоца ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Димитровград, као и упутство за њено попуњавање.

2. Образац Структура цене садржи:
- Цена  без ПДВ-а
- ПДВ-е
- Цена са ПДВ-ом
-  Укупан  износ  набавке  (који  обухвата  израду  плана  детаљне  регулације  и  остале
трошкове)
             

3.  Образац  Структура  цене се  саставља  на  обрасцу  који  чини  саставни  део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.

5. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено
са понудом.

6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима
(али  не  графитном  оловком),  на  писаћој  машини,  рачунару  или  другом  техничком
средству сличних карактеристика.

7.  Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
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Образац 6.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Услуга израде Плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци, број

2У/14

Цена без пдв-а у
динарима

ПДВ-е у динарима
Цена са пдв-ом у

динарима
Услуга израде плана
детаљне регулације 

Остали трошкови

СВЕГА

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.
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Образац 7.

НАРУЧИЛАЦ: ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград

                                               коју заступа директор
                                               Гордана Ранчев, дипл. инг.арх.
                                               ПИБ 107866007, мат. бр. 20886161
                                              (у даљем тексту: Наручилац)                

 и

ИЗВРШИЛАЦ: _______________________________________
ул. ____________________________________, 

                                                   кога заступа _________________________
                                                   ПИБ ____________, мат. бр. ______________

                                   (у даљем тексту: Извршилац)

               закључују 

У  Г  О  В  О  Р

Члан 1.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  је  Наручилац,  сходно  одредбама  Закона  о
јавним набавкама („Службени гласник РС “,  бр. 124/2012), спровео јавну набавку мале
вредности  услуга Израда плана детаљне регулације граничног прелаза Петачинци, бр.
2У/14 и да  је  након  спроведеног  поступка  као  најповољнијег  понуђача  изабрао
_______________________________________________________________________.

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је израда ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ
ПРЕЛАЗА ПЕТАЧИНЦИ (у  даљем  тексту: План), у просторном обухвату од  7,70  ha.

САДРЖАЈ И НАЧИН ИЗРАДЕ

Члан 3.

Садржај, методологија и поступак усвајања и презентације  Плана темељиће се
на  Закону о  планирању и  изградњи („Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009;  81/2009;
64/2010 ; 24/2011 ; 121/2012 и  42/2013.), Правилнику о садржини,   начину и постуку
израде  планских докумената  („Службени гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11), као и
на другим прописима од значаја за урбанистичко планирање.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА

Члан 4.

Обавезе Извршиоца у поступку израде Плана су:

да  прикупи  податке  о  постојећој  планској  документацији,  посебним  условима  за
заштиту и  уређење простора,  стању и капацитетима  инфраструктуре,  подлоге  и
друге податке неопходне за израду  Плана; 

 да  у  току  израде  Плана  сарађује  са  Наручиоцем,  јавним  комуналним  и
другим  предузећима  као  и  са  другим институцијама,  а у  циљу налажења
оптималног и применљивог планског решења; 

 да елаборира План у 3 примерка у аналогном и електронском облику. 

                                                         Члан 5.

Извршилац услуге  се обавезује  да изврши услугу из  члана 2.  овог уговора у
свему  према  условима  из  конкурсне  документације,  прихваћене  понуде  и  Обрасцу
структуре цене који су  саставни део понуде.

                                                         Члан 6.

Извршилац услуге се обавезује на редовне усмене и писмене консултације
са  Наручиоцем  услуге,  на  потребне  припреме  по  иницијативи  представника
Наручиоца услуга уз претходну најаву предметне сарадње.

РОК ИЗРАДЕ

Члан 7.

Наручилац је у обавези да Нацрт плана изради у року од 240 календарских дана
од дана потписивања овог уговора.

ЦЕНА И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 8.

                 За обављање посла из предмета овог уговора уговорне стране су уговориле
цену у износу од ___________________ динара без ПДВ-а односно ________________
динара са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 9.

Плаћање  услуге извршиће се, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна.
Рачун се испоставља након пријема  Плана детаљне регулације који је предмет овог
уговора.

Члан 10.

За сваки дан неоправданог кашњења преузетих обавеза  Извршиоцу услуга
ће се обрачунавати законска затезна камата.
                                                      

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

  Члан 12.

Евентуалне спорове по овом уговору решаваће Привредни суд у Нишу.

Уговор  је  сачињен у  6  (шест)  истоветних  примерака, од  којих  по  3 (три)
примерка задржавају обе уговорне стране.

                ЗА НАРУЧИОЦА                                            ЗА ИЗВРШИОЦА

         ЈП Дирекција за изградњу и
  урбанизам општине Димитровград
                        Директор

______________________________ ___________________________
       Гордана Ранчев, дипл.инг.арх.                                                            
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Образац 8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/2012)  понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру
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  средстава  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио  накнаду  тих
трошкова у својој понуди.

Р.бр. Врста трошка Јед.
мере

Кол
.

Јединична
цена

Укупна цена

УКУПНО ТРОШКОВИ:

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим
накнаду  трошкова  припреме  понуде  за  јавну  набавку:   Израда Плана  детаљне
регулације граничног прелаза Петачинци, број 2У/14

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

подизвођача

М.П.
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

потврђујем  да понуду  за  јавну набавку услуга: Израде  Плана детаљне регулације
граничног прелаза Петачинци, број  јавне набавке  2У/14  подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
број 124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

потврђујем да сам у поступку јавне набавке Услуга израде Плана детаљне регулације
граничног  прелаза  Петачинци,  број  јавне  набавке  2У/14  поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и  условима рада,
заштити животне седине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.
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