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КОИКУРСИА ДОКУМЕИТАДИЈА
за јавну набавку добара - измештање постојеће трафо станице и
постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш,
редни број 1-02-4047-40/ 18

-поступакјавне набавке мале вредностн-

јн.бр. 1-02-4047-40/18
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I I

САДРЖАЈ КОИКУРСИЕ ДОКУМЕИТАЦИЈЕ

Члан 61. став 3. Закона о јавним набавкама (»Сл. гласник РС« бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члан 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (»Сл. гласник РС«
бр. 86/15)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Општи подаци о јавној набавци
Општи услови
Техничка спецификација
Подаци о предметујавне набавке
Општи услови за учешће у поступку јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство о начину како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из
чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама
7) ОБРАЗАЦ 1- Образац понуде
8) ОБРАЗАЦ 2- Образац структуре цене
9) ОБРАЗАЦ 3- Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним
набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
10) ОБРАЗАЦ 3.1. - Изјава подизвођача да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним
набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
11) ОБРАЗАЦ 3.2. - Изјава учесника у заједничкој понуди да испуњава услове из чл.
75. Закона о јавним набавкама дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
12) ОБРАЗАЦ 4. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
13) ОБРАЗАЦ 5- Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом
оверен).
14) ОБРАЗАЦ 6- Образац трошкова припреме понуде
15) ОБРАЗАЦ 7- Образац Изјава о средству финансијског обезбеђења
16) ОБРАЗАЦ 8- Референтна листа списак корисника којимаје понуђач вршио
радове изградње трафо станице
17) ОБРАЗАЦ 9- Потврда о референци
18) ОБРАЗАЦ 10 - Модел уговора
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВПОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Адреса: Палмотићева бр. 2
ПИБ: 103986571
Матични број: 17606590

Интернет страница: www.ratel.rs
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у
поступку,јавне набавке мале вредноети у екладу са Законом и подзаконским актима
којима ее уређујујавне набавке.
3. Предмет јавне набавке су јавне набавке добара — измештање постојеће трафо
етанице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, редни број 1 -02-404740/18.
4. Иазив и ознака из општег речника набавке је: 3 1 1 72000-2 Напонски
трансформатори.
5. Врста поступка јавне набавке: поступакјавне набавке мале вредности.
6. Циљ поступка: Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Резервисана јавна набавка: Пије у питању резервисанајавна набавка.
8. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

9. Контакт: Звонко Мартиновић,е-mail адреса: zvonko.martinovic@ratel.rs
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ОПШТИ УСЛОВИ
за учешће у поступку јавне набавке мале врсдности јн.бр. 1-02-4047-40/18
ТЕХИИЧКИ ОПИС
1.УВОД
Објекти у кругу Регулаторне агенцијс за слсктронскс комуникације и поштанске услугс,
Брдо Камере, Ниш, тренутно сс напајају слсктричном енергијом на ниском напону из

сопственог трафоа 50 kVA. Изградњом објеката појавила се потреба дсмонтаже постојећег
трафоа и монтажом новог трафоа веће снаге. Потребна максимална јсдновремена снага за
снабдевање потрошача на предметној локацији, узимајући у обзир трснутне и будуће

потребе, износи сса STS 10/0,4 kW ca прикључним водом 10kv. Узимајући у обзир
тренутне потребе, као и потрсбе за евентуалним проширењсм изабран јс трансформатор
10 kVA. Инвеститор Регулаторна агенција за електронске комуникацијс и поштанске
услуге је од странс „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ", огранак „Електродистрибуција Ниш" добила
текничке услове који су саставни део конкурсне документације.
2. КОЛИЧИНА: Количина радова и материјала утврђени су Прсдмером и предрачуном
који јс саставни део конкурсне документацијс. Прсдмср и предрачун истовремено чини
структуру цене. Стварну количину изведеник радова и уграђеник материјала у поступку
реализације посла утврђује стручни надзор.
3. КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: Под квалитетом изведсник радова подразумева се
да су радови изведсни прсма Прсдмеру радова, према Тскничком опису из Конкурсне
докумснтацијс и правилима струкс, да су за изведснс радове употребљени матсријали
зактеваног квалитета односно даје понуђач коме сс додсли уговор добио одобрењс од
стручног надзора или од акредитиване лабораторијс, и то:
- за квалитет употребљеног материјала одобрење даје Стручни надзор на основу
прсткодно достављеник атеста за материјале. Стручни надзор даје одобрење прс уградње
матсријала, у случају спора око квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање
материјала. Сав материјал за који надзорни орган Наручиоца констатује да не одговара
карактеристикама прописаном квалитету, понуђач комс се додели уговор је дужан да
одмак уклони са градилишта, а уколико тако нс поступи, Наручилац ће обуставити посао
уколико понуђач коме се додели уговор покуша да га употреби;
- за квалитет бстона атсст издајс акредитована лабораторија. Бстон сс атестира 28 дана по
изведеном бетонирању. Трошак атестирања обавеза је Испоручиоца. У случају да сс на
основу достављсног атеста утврди да бстон нс одговара квалитету Извођач радова јс
дужан да о свом трошку поново изврши бстонирање радова.
4. КРАЈЊИ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА: Крајњи рок за завршетак радова је
максимално 60 дана од дана увођсња у посао. Разлози за продужење крајњег рока
дефинисани су Модслом уговора.
5. ГАРАНТНИ РОК: Понуђачи су дужни да Наручиоцу за изведене радове понуде
минимални гарантни рок од 12 мссеца. Гарантни рок тсчс од потписивања Записника о
примопрсдаји изведеник радова. Рок за отклањање недостатака у гарантном року је
максимално 5 дана од дана позива Наручиоца.
6. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови изградње трафо станицс се изводс у седишту
Наручиоца, брдо Камаре, Ниш, катастарска парцела 487/2 КО Габровац.
Сагласност са овим зактевом Наручиоца понуђачи дају самим учсшћем у поступку јавне
набавке.
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7. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЛИ УГОВОР Потенцијални понуђач радоваје

дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште потребан грађевински
материјал, алат, меканизацију и све остало што је неопкодно да би изградња почела на
време и завршила се у уговореном року.
Извођач је дужан да обезбеди стручно руководство за све време изводења радова као и
после тога, у циљу исправног извршења обавеза извођача према уговору. Сав материјал и
опрема који се уграђује за радове по уговору мора бити у сагласности са ЈУС-ом или
другим одобреним стандардима, првокласног квалитета и најбоље израде и марке, а сви
радови се морају обавити пажљиво и стручно.
8. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА: Садржину документације током
извођења радова чине:
1. Динамички план
2. Грађевински дневник, Грађевинска књига
3. Привремене и окончане ситуације
4. Записник о примопредаји изведеник радова
5. Фактура
6. Сви писмени у вези са реализацијом уговора
Папомена: Иачин вођења документације ближе је одређен Моделом уговора.
9. УТВР"FiИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕПИХ РАДОВА: Контролу квалитета изведеник
радова вршиће стучни надзор. Стручни надзор ћe контролисати ток извођења радова.

Стручни надзор истовремено ћe и потписивати Грађевински дневник. Утврђивања
квалитета изведеник радова ближе је одреl-јено у Моделу уговора.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОПУТзАЧИМА: Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне
набавке су могу да у року за подношење понуда обиђу локацију — Седиште наручиоца
најкасније до истека рока за подношење понуда. Седиште наручиоца се налази на адреси
брдо Камаре, Ииш. Понуђачи су дужни да се најаве пре обиласка контакт особи:

Драган Пешић, емаил: dragan.pesic@ratel.rs и
Момир Степановић, емаил momir.stepanovic@ratel.rs.
I7осебна напомена: Њкнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно
сакупљених информација или погрешно процењеник околности и услова, односно
недовољног знања, Паручилац ће одбити као неоснован.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
'ЕП:С ДИСТРИБУЦИЈ/А" д.о.о. Беог.рад
Ог.р.анак "ЕлектродистриГуција Huu '
Бр;ој 8ГТ.1;.1-.0:=Д 10 23 253801/-`~ ,
Н.И1ll;Г:09 201$ roдryi
Сл_цжба за е,нерге:тику
Служба: за пр;ипр:е;му и н;адзг~р инве'стиције
Служба за .енергети.ку, поступајући по захтеву странке '`Р:еryл`ai'сгрма агенци}'а за
електрсrнске ко;мум:икације. и г7о:шт",анске ус,луге" из,Беог.рада,:УЛица° П~лм.отићева број
2; бр. 8П 1.1.0.-Д.10 23 =253801/1 ад 04 Og 2018 г'одине., за издаваі.ьа Решвња о

одобренњу за п'овеfiање снаге.:гзbсловноr:;објекта У. 1-lиtэиу,...iсело,;Габра;вац, на кат.

парцели '6pqj 487/2:;K.Q Габравац, издаје:.

Т Е Х Н:И .Ч` R E У С.Л О В.Е
1 ЕНБРГЕТСКИ ПОДАЦИ.
,
1:1. Ра`нијв: одобрена снага пословног обЈ.екта, меčта .м'фења FД брај 4015030149 је
62.;2 kW: Реryливаги бројило за: поrtуиндиректно мер'ење број 2.3.1
1.2: Трзiкена нова енага за пословни објекта 1е 17;:Q kW:
1 .3. Тражена ноВа укупна, čна"r.a за пословни::ббјекr.в је 80 kW.
1.4.. Фактор снаге eos ср = 0,95 најiиање.
11 ИЗГРАДЊА БЛЕМЕНАТА ЕЛ;ЕКТFQДИGТRИБ.УТk1ВНЕ 1ИРЕЖЕ
Да би:=се стекли усл'ови за п'рикrЕsуче.ње ,објекта стр'а:нкеа. потребнд је изградити:
2.1.Ćа десетиловолтног':извºда Француска 2 из ТС TG35/1.OkV "Медиана" изградити
надзв'мним путвм кабло'м. ,типа ХНЕ 49/Q-A. 3 х: (1 х 70:)+50 miтr2 10
.. kV, од новог
,
бетонског- стуба LU.12m 6p:o~ 1 у траси мрвже далековода 1 OkV; да навопројектоване
СТС 10/0;4kV "Камар.е 1; На новом сту.бу LU1.2m гtрихватиУи поетојеће проводнике
Al č Зх50 тт2, 10 kV вода; са постојеfiе GTC 10/0, .4kV `čКамар,е. 1, коЈа-се денn.онтира.
2.:2. 14зградити трафое.Уаницу типа GTC 10/0,4кV "Камаре 1, тип;а 250/100 kVA (на
одгдварајућем. б:етонском.`. čтубу.) .на.>катаст:ареко} г1ар,ц:еЛи број 4:87/2 КО Габ.равац,
која: садржи спедећ'у ,опрвму: .
2:2.1. Развод и
25Qа; Са
вај
- тропtэлни раćтављач на'зНаченог напона'1:2 kV; назначене трајн:е струјв 200 А,
- три одводника пренапона, назначеног напона 12 kV; назн.ачене струје 10 kA,
Qдвддници пренапона се монтирају измеfју в.исокоучинвких °о`вигурач:а и растављача.
- три високонап;онска високоучинска асигурача; наз.наченог нагзана 12 kV; назначених
стрцја топљив.их уметака 1 6А

обрадио:
с.агласан шеф Gлужбе
Мподраг ПетковviЕi; ел.тех за;енергет.ику
Јеле.на Бранковиfi, дипл.ел.мнж.

руководилац Ссзра
за планирање и инвестиције
БИљана Рад~ксдвиFi,; ;qуі.пл. ел.инж.

11-
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2.3. Енергетски трансформатор снаге 100kVA,
2 3 1 Носач енергетског трансформатора за трафо оД 25OkVA
2.4. Разводни орман за стс 250 са прекидачем снаге за назначену трајну струу
400А, назНаче:ни наггон 400V.
2,5 дд нИсконаnон:ске„разводне табле са слободног извода из новопројектоване ТС
10/0 4 kV І(амаре 1" до РоММ На регулационој линији плаца на к п број 487/2 К О
Гбрёвац, нови кабл тип NАYY4х.і5ОЃпh 2, 1kV.

:ана:ґіону 0.4 kV.
3.1. Мёење:утроі. ене елеісг.рч
3.2 Мерно место нови POMN1 на регулационој линијиплаца.
3.3. Начин мерења утрошене електричне енергије
3 3 1 У РоММ уградити
у РОГЛМ у Делу педвиђеном за кпк уградити три јеДНополне осигура-іке NH
оснбвё ёа постdљ.м велйчине 250А, са три NVO dсй.іурача максимагіне вегичине
200А.
глёвНй прекидач снаге AS 200А,
мерна прикључна кутија
тросистемско вишефункционално бројило за полуиндирекгно мерење активне
енергије кпасе 0;5; односно индекса класе Б реќгивне енергије кпасе 3 и мерење
петнаестоминутне снаге (вршног оптерећења) класе 0,5, чије су функционалне и
техничке карактеристике усклађенё за примеі-у у АМИ/МДМ системима
ба ДЛМС
(припремљеним за сиґём даљйнсќог очитаа и урёѓь
прооколом),
струни мерни трансформатори (3к0м) преносног односа і.5О/5А кnасе 0,5,
Sn= 2,5VA.
изоловани бакарни лицнасти проводник типа P/L 1х95 мм2, са одговарајућом
опремом.
изоловане једнополне прикгьучне стезаљке за излазни кабл NAYY 4х1 50мм2 1 kV

-

-

-

-

-

-

, са
4. демоНтйрати ќбмп.дётну челично реше.Ткасту
трафом снаґе и разводним ормаком Huckor напона У развадном орману
демонтирати мерно место са полуиндиректним бројилом, мерном рикъучном
кутијом, рёдукторимаи гіреќидачём сйёге.

5. У гіостојећом разводном орману ниског напона развезати каблове за
напајањс пословног објокта, антоне за комуникационе потребе, успонски вод
за напајаІье мреже ниског напона и домонтиратиисту са стс.
111 MEGTO НАПАЈАІ-ЬА
3.1. Новопројектdвана СТС 10/0.,4кV Камаре 1.
IV НАЧИН ПРИКЉУЧЕІ-ЬА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБутивнуМрЕ)К:у
41.. Прикіъучно место: нисконапонска разводна табла сэ слободног извода из
новопројекговане тс 10%0;4 kV ІІКамаре 1.

сгласан шеф Службе
обр$дио
Миодраг Петковић ел тех за нергетику
Јелена банќовић, дипл.ел.инж.

кбдилацСектбра
за піанирање и имвестиције
Бијъа
елинж,
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4.2. Прикључни од: : оД нисконапонске разводне табле са слебодног извода из
новогіројектоване ТС 10/0,4 kV Камаре 1 до роММ на регугационој линији гїлаца
на к.пброј 487/2 К.О. Габрав.ац, нови кабл тип NAYY 4х150Тѓ 2, kV
Наііомена: Странка решава све правно-имовинске односе који могу настати
ПРИЛИІ(ом прик.гьучеі-ьа објекта на ДЕЕС, а у складу са законом о осноама својинскоправних 01дноса,

СРАЗЛІОЖЕ[ЬЕ
Странка Регулаторна агенција за електронске комуникације и гіоштанске услуге
обратио се захтевом бр. 8п.0.о.0.- д. 10.23 253801/1-2018 од 04.09.2018. године за
tіздавање Реііјења о одобрењу за повећање снаге пословног објекта у Нишу, село
Габавац, на кат. парцеіи број 487/2 КО Габравац.
,

,

-

Прилог: -захтеёсіранке.,
-ситуација новопројеќтоване G:TC1010;4kV Камаре 1, са прикіъучним водом
10 kV.

обрадuо:
сагласан шефСлуќбё
миодраг Петковиfl ел тех за енергетику
Јелена Бранковић дипл ел инж

р у.кbsодилацСеісґор

за планрање и инветиције
Биљана Рдкс
дигІл ел инж
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тБнліčкz oPts
1. STS 10/0,4kV "Кагпаге-1" је stubna trafostanica na
anniranobetonskorn stubu specijalno pravljen da nosi trafo do 250 kVA sa
pratećoгn oprernorn za VN i NN. U statičkoгn pogledu stub niora da zaduvolji
dodatne zahteve sobzirom na izrnenjenu nanзeтзi,i stuba u mreži i uticaj oprer7te
koja se tnontira na stub. U sastavu stubne trafostanice nalazi se trafo 100kУ:i .
iiu razvodni orinan , rastavljač 200:1 12kУ i priključci za visoki i niski napoii
Trafostanica se nalazi na katastarskoj parceli 487/2 kO Gabrovac . Priiikom
izbora lokacije vodilo se računa i о nгoQućnosti lakog pristupa radi гnocltaze i
zarnene opreme i elenienata 5TS . Zadovoljen je i uslov najrnanje udaljenosti
STS od susednih objekata (tnin. lOm).
10 kV deo sTS sadrži : priključenje na nadze.mni vod 10 kV preko Ѕ~
5KS tilз 1НЕ 48/0 —А 3х(1х70)+50/8т.т2 10kt' , katodne odvodnike 10kV .
rastavljač 12kV 200А sa osцovama osiºurača i гігčпiт pogoirom za spoijiijii
гпоntаги priiagodeii za гnопtа~.г гга stubnu Ts.
STS је prilagodena za sгneštaj jednog uljnoa transformatora niaksinralne
snaae 250kVА prilaºođen za znontažtг na stub.C: ovoj fazi na STS se montira
transformator snaae 100 kVA prenosnoº odnosa 10Њ2х2,5°/о 0,4 kV iiapona
kratkoº spoj а 4% , spreº е Yzn?.
~iskonaponski razvodni ortnan je predviđen za četri trofazna izvoda sa
osnovama osi°urača od 400 A gde se iztnedu osta]og nalaze i prekidač 400У
40 ОА sa okidačem preopterećeгija_
Priključak transforrnatora na strani visokog napona vrši se А1č uzetoiii
,0l8 rnm
Prik]jučak transforinatoraiia strani niskoa naponavrši se ka~oni PPĐO
4т95 mtnzlk~'.
~
Uzemlji<<аč združenoºuzetnljenja se izvodi sa dve konture ukopaire u
zeтnlju (untttrašnja i spoljna) i ~ cevnirn uzenlljivačiгna (sondaina) na иº1ovirn<г
spoljtie konture. Vezu opretne VN iNN na uzeinljivač STS izvesti Cie
p1etetricom na sabirni zeniljovod stubrie TS.
Dimenzije. rnaterijal i dispozicija гтгегnlјivаćа zaštitnog uzcrnljenja i način
povezivanj а dati su ria crtežu u prilog elaborata.
Napajanje nove STS 10l0,4kV "Kainare-1"izvesti preko 10kti' v ода na
izvodu Francuska-2 iz TS 35/10kУ 1~1ec1ijana preko S\т SKS tip XHE -1810 —:1
3х(1х70)+_50/8тт2 10kV na stubu broj 1. Postojeću stubnu TS 1010,4kУ
Iianrare-1 na čeličuorešetkastoгц stubu demontirati" .
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2. priključni vod 10kVNa 10kV izvodu Francuska-2 iz TS 35/10kУ tTedijana dcmontirati
deo postojećeg nadzemnog voda А1č 3s50mm= od novoQ stttba 1 do postojeće
stubne TS 10/0,4kV Катнге-1 na čeličnorešetkдstom. stubu (demontira se) i
ume5to n_jega montirati novi 5N SKS tip ZI3E 48/0 —А 3х(1s70)+50/8тпт
10ki' od novoº stuba 1 do nove STS 10/0,4kУ Kainare-1 . Novi S\ SКЅ
ХНЕ 48/0 А 3т(1л70)+50/8тгn' 10kV zatezati sa o=20daN/тт.
Zbog napljanja nove STS 10/0,4kV "Kamare-1, potrebna је ugradnja
novog armiranobetonskog stuba broj 1 tipa LL;-.12/1000 umetanjem u tra5u
napojnog voda 10kV А1č 3х50/8 тгn' " Na 10kV izvodu Francuska-2 iz ТЅ
35/10kV itleciijanч .
Na tom stubu montirati armiranobetonske konzole (inalu na vrh stuba i
veliku na 1,~т od vrha stub) za montaпi 10kV А1č 3х50иат2 и trouaao .
Zboa pojačane električne i mehaničke siºurnisti predvideti duple
zatezne izolatorske lance za prihvat 10kV voda А1č 3х50/8
Za stub LL; 1.2/315 odgovara priгmatični temelj čije dimezu.ije prema
preporukama TP-10 iznose 0,8х0,8х2,2т .
L? temelj ueraditi PVC cevi prečnika 50 mm za prolaz uzeгnljivača.
Pored stuba se izvode uzemljivač sa dva prstena ocl čelične
pocinkovane žice а 1 Отт'
- , prvi prsten se postavlja na dubini О,5т i na
udaljenju 1т od ivice stuba , dok se diltgi prsten postavlja na dubini O,8tn do
1т i na udaljenju najmanje 2т od stuba.
Na uzemljivač stuba se vezuju ariniranobetonske konzole za silikon5ke
izolatore VN i čelična konzola za katodne odvodnike 14kV .Vezu konzole i"N
i игетlјепја stuba izvesti Cu bakarnim pletenicama 35 ттn' na Lavrtanj La
uzemljenje stuba М-16 .
Novi SN SKS УНЕ 48/0 —А Зх(1s70)+50/8тпп= 10kV polazi oci sT5
10/0,4kУ "Kamare-1. na КР487/2 , pre.lazi put na КР3759 i nastavlja do
stuba 1 na КР48б.
Prilikom prelaza 5N SKS iznad ulice sigurnosua visina iznad kolovoza је
6;0 ixietra , iznad nlesta pristilpačnih za vozila sitrurnosna visina iznosi 5,0
~
nxetra.
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Krajгvi sN SKs zal-ršavпju se kablovskim toploskupljаjućim i1i
hladnoskupljajućiгn zatrršnicamtt za spoljašnju montažu. St7ujni spojevi na.
kahlovskim z..a.vršnicama 5N SKS iz..vode se odgovarajućim strujnim
priključnim papučicama
Zaštita izolovanog kaЬla SN SKS od ahnosferskilг prenapona је
odvodnik prenapona. Za zaštitu izolovanill kaЫova SN SKS od atmosferskih
koriste se metaloksidni odvodriici prenapona. Odvodnici prenapona se
postavljaju na početak voda i na mestu prelaska deonice nadzemnoº voda
izvedertog SN SKS u deonicu nadzemnog voda izvedenog go1im
proti•odnicima. Odvodnike prenapona treba najkraćim putem vezati na
uzemljivač stuba.
Uzernljivači stubova se izvode na stubu na kome se nalaze odvodnici
prenaporia i na stubu na kome se uzemljuje nлseće uže SN SKS .
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PREDMER I PREDRAĆUN
SA TEHNICKIM 4PISfJM
ZA IZGRADNJU ELEMENATA
ELEKTR4DISTRIBUTIVNE MREŽE
У

Izgradnja nove "STS 10/0,4kV Кamare-1"
sa priključnim vodom 10kV

i nvestitor: Regulatorna agencija za elektronske
komunikacije i poštaпske usluge

Регvлаторн агенција за електронске комуникације и поштанске vcnyre
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I. PREDMER I PREDRAČUN za stubnu TS
1. Ručno otkopavanje zemlje 1I kategorije, za temelje betonskih stubova
10 i 1 kV (temelji satnci), dubine preko 2-tennelj stubne TS
GAT 9.1.15.

1.бх1.6х2,2 = т3 5,632

х

2. Mašinsko sečenje betona trotoara i kolovoza - debljina do 10 cm-uzemljenje STS
GAT 9.4.7.

trotoar

m 10,00

x

З. Mašinsko razbijanje nearmiranih betonskih podova i trotoara-uzemljenje STS
GAT 9.4.17.

trotoar(4х3х0,1)=

тз

1,20 х

4, Ručno otkopavanje zemlje II1 kategorije, za temelje objekata i1i kablovske rovove dubine 0- 2
GAT 9.1.6.

uzemljenje 5TS

(10хо,5х0,4)=

т3 2,00

(1 8х0,8х0,4)=

т3 5,76
тз 7,760

х

=

5. Ručno Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do ЗОст debljine (rovovi, oko
temelja itd), kategorije zemlje I-IV - uzemljenje STS
GAT 9.1.23.

neasfalt.trotoar

тз 7,76

х

6. Mašinsko zbijanje zemlje u slojevima od 10 - 20 ст. Obračun izvedene
količineје u zbijenom stanju. (uzemljenje STS)
G АТ 9.1.28.

neasfalt.trotoar

т 7,76

х

7. Mašinsko razbijanje betonskih konstrukcija - Zidovi i postolja od nearmiranog betonarazbijanje betonskog temelja postoječe STS na ČR stubu do dubine 0,4т
GAT 9.4.10.

1.7х1.7х0,2 = тЗ 0,578

х

=

$• Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona, MB
20.

U cenu је uračunata Izrada, isporuka i transport, montaža i demontaža potrebne
oplate i nega betona
ni3 5,632
GAT 9.2.10.
temelj STS
х
=
9. Utovar zemlje, peska, šljunka, tueanika, šuta i ostalog materjala u motorno
vozilo
GAT

9.1.50.

т3 5,632
тј 0,578
т' 1,20
т ј 7,410

х

=

10. lsporuka i transport viška zemlje i šuta na deponiju, udaljenu do 15 km
GAT

9.5.2.

тз 7,410

х

11. Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS 10/0,4 kV, što
Регулаrпорн агенција за електронске комуникације и пошrнанске услуге
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obuhvata: • Мегепје ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog uzemljenja TS
(lzmerena vrednost mora da bude manja od vrednosti iskAzane u proračunu).
Ovo merenje izvršiti uz pretliodno povezivanje na osnovni uzemljivač TS svih
drugih elemenata uzemljivačkog sistema koji su i u normalnom pogonu povezani
.(npr.: sabirnog zemljovoda u TS, plašteva napojnih kablova 10 kV i dr.).
• Pregled svih spojeva i veze između neutralne i zaštitne sabirnice razvoda 0,4 kV,
sa postavljanjem natpisne tablice za združeno uzemljenje i plombiranje spoja na ispitnoj
kom 1

GAT 10.7.

x

12. Snimanje novoizgradene STS sa pripadajućim uzemljenjem, predaja elaborata RGZ-u i
pribavljanje potvrde iz katastranepokretnosti i katastravodova o izvršenom snimanju
GAT 11.2.51.
13

kom 1

lsporuka, transport i montaža slobodnostojeće transforrnatorske stanice iia armiranobetonskom
stubu , odnosa
transformacije 10/0,42kV , snage 250kVA , bez polja ЈО. Pod ovom pozicijom se podrazumeva
sav materijal i oprema
роtгеbап za izradu STS. (prema katalogu elektromaterijala i opreme šifra :4001) Obračun ćе se
izvršiti po komadu
isporučene STS.SBTS 10/0,4kV 10/0,42kV snage 250kVA bez JO
s1. poz. GAT 2.3.1.
kom. 1
=
SBTS 10/0,42 kV, snage 250 kVA, bez ЈО

S(obodnostojeća transformatorska staniea na armiranobetonskom stubu, odnosa
transfozmacije 10/0,42 kV, snage 250 kVA, bez polja .JO
1. Naznačene vrednosti
1,2 Naznačeni sekundarni napon kV 0,42
1.3 Snaga kVA 250
1,4 Ukupan broj NN izvoda kom.4
2. Stub SBTS
2,1 Armirznobetonski stub tipa 12/1600 za TS
2,5 Spojne veze od priključka sa dalekovoda do rastavljača i od rastavljača do
provodnih izolatora ET izvesti AI/C užetom preseka 50 mtn2
2,6 Odgovarajuće priključne stezaljke i papučice (bakarne stezaljke ruoraju biti
pocinkovane elektrolitičkiтn postupkom, slojem cinka debljine 15-201.tm, i
pasivizirane). Spoj papučice i stezaljke i2vodi se gnječenjem
З. Razvod visokog napona
3.1 Tropolni vertikalni rastavljač (IEC 129) naznačenog паропа 12kV i minimalne
naznačene struje 200А, sa prigrađenim nosačima visokonaponskih osigurača 12kV,
sa polužjem i ručnim pogonom. Rastavljač i polužje moraju biti opremljeni
obujmicama za učvršćenje na stub.
3,2 Visokonaponski visokoučinski osigurač,
naznačenog napona 12kV i naznačene struje topljivog umetka 16А korn.3
3,3 Ivletal oksidni odvodnici prenapona (IEC 99-4) ,naznačenog napona 12kV
i naznačene struje 10kA kom.3
4. Razvod niskog napona
4,1 Razvodni огтап NN
4,2 Odvodnici prenapona 500V, 5kA kom.3
Регулаторн агенција ºа електронске комуникацнје и поштанске услуге
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4,3 Niskonaponski priključci i veze
5. Razvodni orman NN
5,1 Niskonaponski razvodni orman, izrađen od čvrstog materijala koji ne podržava gorenje
(poliestar, pocinkovani 1im minimalne deWjine 1.5тт , aluminijum i s1.) sa tipskom
bravicom i ušicama za katanac.
5,2 Zaštita niskonaponskog razvodnog ormana od prodora kiše i prašine
1Р 53 (s1гPs IBc 529)
5,3 Niskonaponski prekidač (SRPS IEC 947-2) za naznačenu trajnu struju 400А i
naznačeni napon 400V, sa opsegom regulacije (0.63-1)In, sa naponskim okidačem za
naznačeni napon 250V, 50Нг, sa okidačima preopterećenja (termički okidači)
5,4 Tropolne grupe postolja visokoučinskih osigurača
za naznačeni napon 400V, za naznačenu struju 400А - osiguračke letve. kom.4
5,5 Arnpermetri sa maksimalnim i trenutnim pokazivačem struje. kom.3
5,6 Voltmetar sa voltmetarskom preklopkom za odabir faznih odnosno linijskih napona
5,9 Bakarne sabirnice minimalnog preseka 30к5тт komplet
5,10 Jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom;
5,11 Pomoćna rele za naznačeni napon 250V,50Hz;
5,12 Signalne sijalice-tinjalice za naznačeni napon 250V kom.2
5,13 lnstalacija osvetljena ormana SBTS
5,14 Osigurači , naznačene struje 6А, naznačenog napona 250V,za zaštitu brojila,
ampermetara , voltmetra i instalacije osvetljenja. kom.8
5,15 Osigurači, naznačene struje 10А, naznačenog паропа 250V, za zaštitu strujnog
kola jednofazne utičnice.
6. Niskonaponski priključci i veze
6,1 Kaba1 za vezu energetskog transformatora i NN ormana tipa PPOO-A preseka
4х95тт2 sa izvedenim toploskupljajućim završnicazna kom.1
8. Nosači aparata i opreme
8,1 Atestirani nosač transforrnatora snage zaključno do 250kVA sa opremom za
učvršćenje па stub.Nosač mora biti toplo pocinkovana sa slojem cinka od
najmanje 70µт .
8,2 Nosač niskonaponskog ormana sa opremom za učvršćenje па stub.Nosač mora
biti toplo pocinkovana sa slojem cinka od najmanje 70µт.
8,3 Nosač odvodnika prenapona sa opremom za učvršćenje па stub.Nosač mora biti
toplo pocinkovana sa slojem cinka od najmanje 70µт.
8,5 Metalne pocinkovane obujmice za učvršćenje osam NN kablova po stubu TS.
kom.3
8,6 Perforirana traka za učvršćenje kablova duž stub.a. kom .3
9. Dokumentacija:
Uz uređaj mora biti isporučena koinpletna dokumentacija za:
• montažu(montažni crteži), atestna dokumentacija
° jednopolna šema
Dokumentacija mora biti na srpskom jeziku - Da
10. Uz konkursnu dokumentaciju treba dostaviti:
Као dokaz kvaliteta u okviru konkursne
oktimentacije treba dostaviti dokumentaciju navedenu u opštem deiu tenderske
dokumentacije DA
L4. Nabavka materijala i izrada uzemljenja za gvozdene konzole (stubna TS)
GПТ 7.1.23.

kom 4

к
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15. Trofazni uljni energetski transformator 10/0,42 kV/kV, snage 100 kVA, sa sniženim gubicima
(prema katalogu
elektromaterijala i opreme šifra : 4203) - sa odvojenim namotajima, za spoljašnju i unutrašnju
montažu, predviđen
za rad u elektrodistributivnoj mreži nazivnog napona 10 kV (najviši napon 12 kV) i 0,4 kV
(najviši napon 1,1 kV),
nazivne frekvencije 50 Hz
GAT 2.4.2.

kom 1

x

=

16. Nabavka, isporuka i montaža Cti užeta 50nun2 za uzemljivač STS.
kg. 17,5

х

17. Nabavka, isporuka i montaža pocinkovane sonde 2,5 со1 / 3 m za uzemljivдč STS.
kom. 4

х

=

18. Nabavka, isporuka i montaža FeZn obujmice za cev 2,5 со1 (игетlјепје STS).
kom.4

х

19. Nabavka, isporuka i montaža strujne stezaljke Cu 50тт2. za uzemljivač STS.
kom.5

х

20. Nabavka i ugradnja betona za izradu trotoara.
* Beton МВ20
(1.7х 1.7х0,1т)=
(4,0кз,0к0,1т)=

т' 0,289
т3 1,200
тз 1,489

х

тг 2,89
т` 12,00
т1 14,89

х

=

~ lzrada trotoara od betona d=1 0cm .
593

(1,7х1,7т)=
(4,0хз,0т)=

21. Radovi na demontaži
І. Čeličnorešetkasti stub za stubnu TS 10/0,4kV
GAT 7.1.91.
137х0,3=41,1

kg.280

х

kg. 15

х

2. Čelični nosač transformatora
GAT priЬ1ižna pozicija 7.1.21.
99х0,3=29,7

3. Transformator 50kVA
GAT 2.4.1.
48950х0,3=14685

kom. 1

x

4. Niskonaponski orma.n za stubnu TS 10/0,4kV na Čr stubu
GAT približna pozicija 2.3.5.
81500х0,3=24450

kom. 1

к

5. Rastavljač za stubnu TS na Čr stubu 10/0,4kV
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GAT priЬ1ižna pozicija 2.3.11.
49600х0,3=

kom. 1

x

б. Porcelanski potporni izolatori 10kV
GAT priЬ1ižna pozicija 7.1.87.
1470х0,3:

kom. 6

7. Katodni odvodnici 10kV
GAT 2.3.13.
5960х0,3=

kom.3

х

22. TRANSPORTNI TROŠKOVI materijala i ljudstva tokom trajanja radova za
pozicije od broja 16 do broja 20 i broj 23
komplet 1
Svega

23. Demontaža opreme i materijala
1. Čeličnorešetkasti stub za stubnu TS 10/0,4kV
šifra

kom. 1

x

kom. 1

x

kom.1

x

2. Čelični nosač transformatora

3. Transformator 50kVA

4• Niskonaponska razvodna tabla za stubnu Т5 na Čr stubu 10/0,4~CV

komplet sa poiuindirektnim brojilom , mernom priključnom ku~ijom ,
reduktorima i prekidačem snage
kom. 1

х

5. Rastavljač za stubnu TS па Čr stubu 10/0,4kV
kom. 1

к

kom. 6

х

:от. 3

х

6. Porcelanski potporni izolatori 10kV

7. Katodni odvodnici 10kV
Svega
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PREDMER I PREDRAČUN ZA VOD 10kV
1, Nabavka materijala i ispisivanje rednih brojeva i opomenskih oznaka na betonskiгn stubovima
GAT 7.1.67.

kom. 1

x

2• Ručno otkopavanje zemlje 1I kategorije, za temelje betonskih stubova 10 i 1

kV (temelji samci), dubine preko 2 тGAT 9.1.15.

0,8х0,8х2,2

тз 1,40

х

3. Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona, MB
20.

U cenuje uračunata Izrada, isporuka i transport, montaža i demontaža potrebne
oplate i nega betona
САТ 9:2.10.

temelj stubova

тЭ 1,40

х

4. 5nimanje stubova javnog osvetljenja-stubno mesto
GAT

11.2.59.

kom 1

x

5. lsporuka i montaža SN SKS tipa XNE48/0-А 3х(1х70)+50 тт2, 10kV
GAT 7.2.10.

т. 25

Х

6. Isporuka i montaža opreme zajednostruko zatezno prihvatanje (zatezno) SN SKS
GAT 7.2.14.

kom. 2

х

=

7. lsporuka i montaža kaЫovske glave POLT 12С/1ХО, za SN od 25 do 95 тт2,
10 kV sa pratećorn opremom komplet za sve tri faze
GAT 7.2.17.

komplet.2

х

8. Isporuka i montaža opreme za nošenje suvih kablovskin glava komplet za sve tri faze
GAT 7.2.21.

kom. 1

x

9. Nabavka, isporuka i montaža odvodnika prenapona Zn0 12 kV 10 kA - silikonsko
kućište sa konzolom i povezivanjem uzemljenja na uzemljivač stuba.
GAT 7.2.22.

kom.3

х

10. Nabavka, isporuka, гагvlаčепје i povezivanje А1Čе užetom 50тт2
GAT 7.1.61.

kg.

2,00

х

=

11. Nabavka materijala i izrada uzemljenja za gvozdene konzole
GAT 7.1.23.

kom.

12. lspitivanje otpornosti uzemljenja stubova
GAT 10.9.
kom. 1

3,00

х

=

х..

13. Nabavka, isporuka i montaža А1 stezaljke 35-50/3
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kom.3

GAT 7.1.70.

х

14. Utovar zemlje, peska, šljunka, tucanika, šuta i ostalog materjala u motorno
vozilo - Mašinski, utovarivačem
GAT

9.1.50.

т3 1,40

х

_

15. Isporuka i transport viška zemlje i šuta па deponiju, udaljenu do 15 km
GAT

9.5.2.

т3 1,40

х

16. Nabavka, isporuka, transport i podizanje ugaono-zateznog betonskog stuba LU 1 2/1000. Ako
Izvođač radi samo ugradnju to obuhvata i transport iz magacina ED
GAT

7.1.2.

kom. 1

x

17. Nabavka i montaža velike betonske konzole za stub LU 12/1000,
GAT 7.1.14.

korn. 1

x

18. Nabavka i montaža таlе betonske konzole za stub LU 12/1000,
GAT 7.1.15.

kom. 1

x

19. lsporuka i ugradnja -Kompletan dvostruki zatezni elektкično ројаčап izolatorski lanac
20kV,70kN, sa štapnim kombinovanim (silikonskim) izolatorima , sprege SB, 11mni, komplet
sa zastavicom visine бОтт i klinastom zateznom stezaljkom za provodnik uže od 48-А11/8ST1A do 94-А11/15-ST1A
GAT 7• 1•31 •

kom. 3

х

20. lsporuka i роlаgапје čelične pocinkovane žice 10 тт za uzemljenje stuba sa dva prstena
GAT slično poziciji 7.1.65.

kg. 14

х

21. Nabavka ulcrsnih komada, sa теđирlоčот i povezivanje uzemljivača па stub
GAT 7.1.66.

kom. 1

x

22. TRANSPORTNI TROŠKOVI materijala i ljudstva tokom trajanja radova za
poziciju 23.
komplet 1
=
Svega

23. DEM4NTAŽA
1) А1č 50/8 тт2

Svega
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REKA,PITULACIJA I
Materijal, isporuka, radovi, transportni troškovi
Demotirani niaterijai
UKUPNO
PDV 2О°/о

UKUPNO•
[zrada predmera i predračuna
PDV 20%

UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO PDV 20%
UKUPNO
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REKAPITULACIJA II
Materijal, isporuka, radovi, transportni troškovi
Demotirani materijal
UKUPNO
PDV 20%

UKUPNO
Izrada predmera i predračuna
PDV 20°/о

UKUPNO•

UKUPNO
UKUPNO PDV 20%
UKUPNO
UKUPNO I+II bez PDV-a
UKUPNO PDV I+II
UR<.F1I'NП sп PI?~Ј-от I+II
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Па основу члана 61. ст. 4. тач. 1. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), а у вези члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документацију у поступцима јавник набавки и начину доказивања испуњености услова
(»Сл. гласник РС", бр. 86/15), Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге, даје

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИИЕ ПОПУДУ
за јавну набавку бр. 1-02-4047-40/18
Упутство понуlјачима садржи податке о зактевима наручиоца у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке бр. 1-02-4047-40/18,
који ћe се спровести у поступкујавне набавке мале вредности.
1. Језик
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.Пачин на који понуда мора бити састављена, односно, попуњавање образаца
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.
Па полеlјини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуlјача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге, Београд Палмотићева број 2, са назнаком: „Понуда за јавну набавку
добара — измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веБе
снаге у КМЦ Ниш, редни број 1-02-4047-40/18 - ПЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.07.2019. године, до 10,30 часова.
Наручилац ћe, 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 ћe понуlјачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац 1ie 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.
Наручилац ћe, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком даје поднета неблаговремено.
Пожељно је да сви обрасци и документи поднети у понуди буду меlјусобно повезани
у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни
листови, односно прилози а да се видно не оштете.
Наручилац ћe одбити понуду ако има битне недостатке, односно ако:
понуlјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
1)
2)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуliе утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Јавно отварање понуда одржаliе се 01.07.2019. године у 11,00 часова, у радним
просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге, Београд, ул. Палмотиliева бр. 2, I спрат, сала бр. 53.
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ћe
присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку

предају оверено овлашћење, на основу којег ћe доказати овлашћење за учешће у поступку
јавног отварња понуда.
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде;
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац структуре цене;
- Изјава понуђача
- Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Изјава члана групе понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама, уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкам;
- Образац Изјаве о независној понуди;
- Образац трошкова припреме понуде;
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен и потписан;
- Образац референтне листе понуђача;
- Потврда о референци;
- Модел уговора - Понуђач ћe модел уговора попунити у складу са понудом и потписати
чиме потврђује даје сагласан са предлогом модела уговора
- Предмер и предрачун, попуњен и потписан;
- Доказе којима се доказује испуњеност додатник услова предвиђених конкурсном

документацијом;
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
3. Предметна набавка није обликована по партијама.
4. Обавештење о могуhности подношења понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Пачин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став б. Закона
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју
понуду, на исти начин на који се достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.
Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком
"ПРОМЕНА ПОИУДЕ — ПЕ ОТВАРАТИ" или „ОПОЗИВ ПОПУДЕ — ПЕ ОТВАРАТИ" и
обавезном назнаком назива понуђача, имена лица и телефона за контакт, јер без овик
података наручилац неће моћи да идентификује понуђача.

Лице које непосредно предаје понуду са изменом, допуном и опозивом мора
имати овлашћење за предају.
Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено
наведена у тексту, чији садржај ћe се утврдити у поступку отварања понуде.

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за
подношење понуда. Уколико понуђач опозове своју понуду након истека рока за
подношење понуда, ова понуда xeћe бити узета у разматрање.
б. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
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учествује у више заједничких понуда (забрана из члана 87 став 4 Закона о јавним
набавкама)
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничкик понуда.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручилацу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :
1) податке о члану групе који ћe бити носилац посла, односно који ћe поднети
понуду и који ћe заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8. Понуда са подизвођачем
У случају ангажовања подизвођача понуђач у целини одговара за извршење
набавке.
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе:
1) све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су
наведени у конкурсној документацији у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
тачке 1. до 4. у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ћe извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке
који ћe поверити подизвођачу, а који не може бити веБи од 50 % као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
9. Рок, начин и услови плаћања, као и евентуално друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
Начин, услови и рок плаћања: Плаћање вирманом преко рачуна отвореног код
пословне банке. Искључено је авансно плаћање. Рок за плаћање не може бити краћи од 15
(петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана, у складу са Законом о роковима
извршења новчаник обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", бр.
119/12, 68/15 и 113/17). Сагласност са начином, условима и роком плаБања понуђачи дају
самим учешћем у поступку јавне набавке. Плаћање извршених услуга ћe се вршити на
основу службеног пријема рачуна/фактуре. Рачуни/фактуре за извршене услуге морају: да
садрже све законом одређене елементе, да имају уписан број и датум уговора под којим је
исти заведен код наручиоца.
Рачун/фактура за извршене услуге мора бити заведена у Централни регистра
фактура. Иа рачуну се наводи број уговора и датум закључења уговора.
Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ћe бити одбијена као
неприкватљива.
Услов плаћањаје квантитативни и квалитативни пријем услуге.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од — до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ћe се
сматрати неприкватљивом.
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10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Понуђач цене у понуди исказују у динарима. Цена у понуди се исказује се као
укупна цена за све ставке из предмера и предрачуна радова са и без ПДВ-а. У случају да у
поднетој понуди није назначено да лије понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се даје
иста дата без ПДВ. У дене се урачунава цена радова, цена употребљених материјала са

трошковима испоруке, цена рада опреме као и цена туђик услуга уколико их понуlјач
користи. Укупна цена изведених радова не може бити већа од понуђене тј. од цене
наведене у Уговору.
Укупна цена изведених радова биће мања од цене наведене у Уговору у случају
мање изведених радова односно мање уграђених материјала. Укупна мања цена за
изведене радова не сматра се изменом уговора у смислу ЗЈП. Понуђене јединичне цене
радова из Предмера радова су фиксне и не могу се мењати. Ако у Предмеру радова буде

исказана неуобичајено ниска цена у целини или за поједине позиције, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама Понуђач је дужан да у року
од пет дана од дана добијања писаног захтева за образложењем понуђене, достави
наручиоцу одговор, а по потреби и одговарајуће доказе.
У случају да анализа датог обраsложења не потврди оправданост понуђене цене,
понуда ћe бити одбијена.
11. Важење понуде
Период важења понуде обавезно се наводи у понуди и мора бити најмање 60 дана
од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења понуда, наручилац је
дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који приквати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

понуду.
Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача
Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом
подношења понуде:
12.1. Сви понуlјачи су у обавези да у понуди Наручиоцу предају бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Пародне банке
Србије (копија регистрационе пријаве) и попуњено менично писмо — овлашћење у висини
од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за озбиљност понуде. Меница и менично писмо

које је саставни део понуде морају бити оверени печатом и потписани од стране
одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно", „плативо на први

позив", „без протеста". Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу - писму.
Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који

буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не
приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајуliи Уговор о

реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. Закона о
јавним набавкама.
12.2 Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом закључења
уговорана име средства финансијског обезбеђења уговора, достави-регистровану бланко
сопствену (соло) меницу за добро извршење посла,оверену печатом и потписану од стране
овлашћеног лица за заступање,са меничним овлашћењем за попуну у висини од 1 0% од
вредности уговора, са ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без
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протеста", роком доспећа „по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од
уговореног рока за извршење уговорених обавеза.
12.3. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да приликом потписивања
Записника о извршеној примопредаји без примедби, на име средства финансијског
обезбеђења достави регистровану бланко сопствену (соло) меницу, за отклањање
недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за
заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 1 0% уговорене вредности, са
ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста", роком
доспећа „по виђењу" и роком важења 5(пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Пародне банке
Србије. Уз менично овлашћење мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном
овлашћењу —писму. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,
сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и
„Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/201 Іи 139/2014 -др.
закон).

Паручилац ће наплатити меницу у случају да Понуђачне буде извршавао своје
уговорене обавезе, без посебног обавештења Понуђачу.
14. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ћe чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће
као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Пе$е се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезник услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Паручилац $е као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРТbИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен, поред њега мора да
буде наведено „ПОВЕРТbИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
15. Тражење додатних информација или појашњења
Заинтересована лица могу захтевати искључиво у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

Палмоти$ева 2, Београд, електронске поште на е-маил адресу: zvonko markovic@ratel.rs,
или факсом на број 011/3242-673, додатне информације или појашњења у всзи са
припремањем понуде (као и указати на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији), најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ћe у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења/евентуално уочени недостаци и
неправилности у конкурсној документацији упућују се са напоменом: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документадије/евентуално уоченим
недостацима и неправилностима конкурсне документације, у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1-02-4047-40/18".
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремом понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим
законом и да се у том циљу, кадаје то могуће, користе електронска средства.

Ако је документ из поступкајавне набавке достављен од стране наручиоца или

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране зактева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна и да учини када је то неопкодно као доказ да је извршено
достављање.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
16. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог

подизвођача
Па зактев наручиоца понуђач ћe писмено доставити објашњења, која ћe му помоћи
при прегледу, вредновању и упореlјивању понуда, као и омогућити да изврши контролу
(увид) код понуђача.
Паручилац не може да зактева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприкватљива учинила одговарајућом, односно
прикватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступкајавне набавке.

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 рачунскик грешака
уоченик приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике измеђујединичне и укупне цене, меродавнајејединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунскик грешака, наручилац ћe његову
понуду одбити као неприкватљиву.
17.Критеријуми за оцењивање понуда
Свака понуда оцењује се појединачно по критеријуму најнижа понуђена цена.
Понуђач мора понудити све тражене ставке у складу са Спецификацијом предмета
јавне набавке и осталим одредбама конкурсне документације.
Оцењивање и рангирање достављеник понуда, заснива се на основу најниже

понуђене цене.
Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом ценом (укупна
цена радова) Наручилац ћe изабрати као најповољнију понуду понуђача који је понудио
краћи рок за завршетак радова. Уколико два или више понуђача дају понуде са истом
најнижом ценом и истим роком завршетка радова Наручилац ће као најповољнију
изабрати понуду са дужим гарантним роком за изведене радове.
18.Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за
повреду заштиliених права интелектуалне својине треhих лица сноси понуђач
Пакнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићеник права
интелектуалне својине трећик лица сноси понуђач.
19. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са
упутством о уплати таксе из члана 156. Закона
Зактев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија). Зактев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно,
предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30

часова), електронском поштом на e-mai1: zvonko.markovic@гаtеl.гs,факсом на број:
011/3232537, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступкајавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом зактеву на Порталу
јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема зактева.
Уколико се зактевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, зактев ћe се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац зактева у
складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Зактев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о
обустави поступкајавне набавке из чл. 109. Закона ојавним набавкама, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 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 зактева га није
поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет зактев
за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац зактева знао или могао знати приликом
подношења претходног зактева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. Зактев за заштиту
права мора да садржи:
-назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
-назив и адресу наручиоца;
-податке о јавној набавци којаје предмет зактева, односно о одлуци наручиоца;
-повреде прописа којима се уређује поступакјавне набавке;
-чињенице и доказе којима се повреде доказују;
-потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈП;
-потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење зактева за заштитуправа Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља
доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог
за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога.
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног одстране Министарства финансија -Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из члана
156. ЗЈН чија се уплата врши -60.000,00 динара; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5)
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шифру плаћања: 153 или 253; (б) позив на број:1-02-4047-40/18; (7) сврха: Захтев за
заштиту права; (8) корисник: буцет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односноназив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис
овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашliеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврдео извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и(10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буиетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или 4. Потврда издата од стране Пародне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. Закона о
јавним набавкама.
20. Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, уколико је понуду предао. Измена, допуна и опозив понуде се врши писменим
путем, у затвореној коверти са јасном назнаком ИЗМЕНА/ДОПУПА/ОПОЗИВ ПОПУДЕ,
препорученом пошиљком или лично на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ул. Палмотићева број 2, 11000 Београд
- Писарница "ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку бр. 1-02-4047-40/18"
- НЕ ОТВАРАТИ 21. Место извођења радова: Седиште Паручиода, брдо Камаре, 18000 Ниш.
Сагласност са местом извођења радова понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне
набавке.
22.
Крајњи рок за завршетак радова: максимално 60 дана од дана увођења у
посао. Продужење рока за завршетак радова дефинисано је чланом 5. Модела уговора. У
случају да дође до продужења рока извршиће се измена Уговора на начин предвиђен
чланом 115. Закона ојавним набавкама.

23.Гарантни рок за изведене радове:
Минимнални гарантни рок за изведене радове је 12 месеца од дана примопредаје.
Понуђени гарантни рок понуђачи наводе у Обрасцу понуде.
24. Рок за отклањање недостатака у гарантном року:
Минимални рок за отклањање недостатака у гарантном року је 5 дана од дана
позива Паручиоца.
25. Релевантан доказ за одбијање понуде понуђача који нису испунили обавезе
по раније закљученим уговорима (негативна референца).
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ даје понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; - учинио повреду конкуренције; Pezvnamopxa егенција за електронске комvникације и поштанске услуге
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доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; - одбио да достави доказе и
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Паручилац може одбити понуду
уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,
за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ
наведеног може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог
надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној
уговорној казни; 4) рекламација потрошача уколико није отклоњена у уговореном року 5)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 6) доказ о
ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 7) други одговарајући доказ примерен
предмету јавне набавке који се односи на испуњене обавеза у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама Паручилац може одбити
понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан.
26. Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме
понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама Паручиоца и трошкови прибављања средства
обезбеђења.
27. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор додељен у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона о јавној набавци, односно наручилац може и пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права закључити уговор у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ако је поднета
једна понуда.
28. Обавештење понуђачима:
Сва документа која се захтевају од понуђача у овом поступку јавне набавке
потписује његов законски заступник (лице наведено у АПР-у). Документа могу потписати
и овлашћена лица која нису уписана у АПР као лица овлашћена за заступање од стране
законског заступника понуђача. Уколико документа потписује лице које није уписано у
Регистар као лице овлашћено за заступање потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање сваког конкретног документа. Уколико понуђач не поступи према
Обавештењу његова понуда ћe бити одбијена као неприхватљива.
УПУТСТВО О ИАЧИНУ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗИИХ И
ДОДАТПИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОИА О ЈАВИИМ НАБАВКАМА
(»Службени гласник РС«, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
ОБАВЕЗИИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:
1)Услов: Даје регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Услов: Да он и његов законскизаступник 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) Закона);
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3) Услов: 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) Закона).

4) Услов: IIoxyljaчје дужан да при састављању понуде изричито наведе даје 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. Закона).
Испуњеност обавезних услова за учешliе у поступку јавне набавке, у складу са
законским овлашћењем из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
Изјавом о њиховој испуњености . Изјава се даје под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношliу. Изјаве су саставни део конкурсне документације.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДИОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: Наручилац у овом
поступку јавне набавке захтева од понуђача који подносе понуде са подизвоlјачем да
његови подизвођачи (наведени у понуди) испуњавају обавезне услове односно услове из
члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН и 75. став 2. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1-4.ЗЈП и 75 став 2. ЗЈИ, за подизвоlјача понуlјач доказује попуњавањем,
потписивањем и оверавањем (својим печатом) Обрасца Изјаве предвиђеног за
подизвоlјача.
АКО СЕ ПОДИОСИ ЗАЈЕДИИЧКА ПОНУДА ОД СТРАПЕ ГРУПЕ ПОИУЂАЧА:
Паручилац у овом поступку јавне набавке захтева од сваког понуђача из групе (учесника у
заједничкој понуди) да испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75. став 1. тачка 1-4
ЗЈИ и 75. став 2. ЗЈН, учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно. Испуњеност
обавезник услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН и 75. став 2. ЗЈН у случају групе
понуlјача доказују се давањем се Изјаве предвиlјену за групу понуlјача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуlјача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити
кра$и од 5 (пет) дана, не достави на увид тражене доказе, наручилац Iie његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице)је дужан да наведе у понуди даје
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, (Изјава којом понуlјач доказују
испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).
ДОДАТИИ УСЛОВИ
Понуlјач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешliе у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом
конкурсном документацијом и то:
Технички капацитет:
Услов: Понуђач мора да докаже да има у власништву или на други начин обезбеђен
(уговор о лизингу; уговор о закупу; уговор о пословно техничкој сарадњи и сл.)
минимално следеliи технички капацитет:
- 1 теретно возило носивости минимално 1.2 т са превоз радника и алата,
- 1 теретно возило носивости минимално 5т,
- 1 путничко возило
- 1 камион са хидрауличном дизалицом, минимални подизни моменат дизалице 1 Отм,
Докази:

-Очитане cao6paliajнe дозволе и важеће полисе осигурања за сва наведена возила.
- Важеliи атест о испитивању возила за камион са хидрауличном дизалицом.
Кадровски капацитет:
Услов: Понуlјач до рока за подношење понуда мора имати у радном односу или радно
ангажовано на други начин у складу са Законом о раду следеliе раднике:
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- једног дипломираног инжењера електротекнике са лиценцом 350,
- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450,
- једног грађевинког инжињера, пројектант са лиценцом 310 или 311,
- једног грађевинског инжињера, пројектант са лиценцом 410 или 411,
- десет запослених радника електро, грађевинске или машинске струке,
- једног запосленог радника који поседује уверење о раду са кидрауличном дизалицом,
- једно лице за руковање машином за ископ.
Докази:
- Фотокопија одговарајућег М образца,
- Фотокопија наведене лиценце за инжењера,
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци за инжењера издате од стране
Инжењерске коморе Србије
- Фотокопија уверења о раду са хидрауличном дизалицом
Пословни капацитет:
Услов: Да је понуђач у претходне 3 године (период до истека рока за подношење
понуда), реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 5 електро енергетских

објекта TS 100 kVA unu веће.
Докази:- Попуњена референт листа,

-потврда Наручиоца
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и даје документује на прописани начин.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилад може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог
закона, 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.
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.
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ОБРАЗАЦ 1.

(Пазив понуђача)
Бр:
Датум :
Образац
ПОПУДЕ
редни број 1-02-4047-40/18

ПОДАЦИ О ПОПУ'FiAЧY
ПОНУЂАЧ
(Пословно име или
скраliени назив из
одговарајућег регистра)

Седиште

Улица и
број
Место
Општина
Име и презиме:
Функција код понуђача:
Потписује се овако.

Лице
овлашFiено за
потписивање
уговора
Особа за контакт

Телефон/факс
е-маил:

Телефакс:
Текуliи рачун - Банка
Матични број
Регистарски број
Шифра делатности

ПIБ
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ПАВЕСТИ ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОПУДА ПОДИОСИ САМОСТАЛНО
ИЛИ КАО ЗАЈЕДИИЧКА ПОНУДА ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1. Самостално
2. Са подизвођачем
(уписати основне податке о подизвођачу)
З. Као заједничку понуду
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
РОК ВАЖЕЊА ПОИУДЕ ИЗРАЖЕИ У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ДАИА (не може бити краћи од 60 дана)
ПОИУДЕ ЈЕ
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име

подизвођача/подиспоручиоца
Улица и
број
Седиште

Законски заступник/
Одговорно лице

Место
Општин
а
Име и презиме:
Функција код подизвођача:

Лице за контакт
Телефон
е-маил:

Телефакс:
Текући рачун — Банка
Матични број

Регистрациони број
Шифра делатности
Порески индетификациони
број подизвођача/

подиспоручиоца
Проценат укупне вредности
набавке који ћe се поверити

подизвођачу/подиспоручиоц

у предметној јавној набавци
Део предмета набавке који се
врши преко

%

подизвођача/подиспоручиоц
а

НАПОМЕИЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/

подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци
и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично
повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

(потпис овлашћеног лица понуђача)
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ПОДАЦИ О ЧЛАПУ ГРУПЕ ПОПУЋАЧА
Пословно име члана

групе
Улица и
број

Седиште

Место

Законски заступник/
Одговорно лице

Општина
Име и презиме:
Функција код понуђача:

Особа за контакт

Телефон
е-маил:
Телефакс:
Текући рачун - Банка
Матични број

Регистарски број
Шифра делатности
Порески индетификациони
број подизвођача/

подиспоручиоца
НАПОМЕПА:
- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

(потпис овлашЬеног лида понуђача)
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КОМЕРЦИЈАЛНИ И ОСТАЛИ РЕЛЕВАИТИИ ПОДАЦИ ЗА ЗАКЈbУЧЕЊЕ

УГОВОРА

Укупна цена без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна цена са ПДВ-ом:
Пачин, услови и рок плаћања

Место извођења радова:
Крајњи рок за завршетак радова
Гарантни рок за изведене радове

Рок за отклањање недостатака у
гарантном року
Рок важења понуде

Рок плаћања
дана
Плаћање вирманом преко рачуна отвореног код
пословне банке. Искљученоје авансно
плаћање.
Брдо Камаре, 18000 Ииш, катастарска
парцела 487/2 КО Габровац
дана од дана увођења у посао.
(максимално 60 дана)
Гарантни рок за изведене радове је
месеца од дана примопредаје радова.
(минимално 12 месеци)
дана од позива Наручиоца. (максимално
5 дана)
дана од данајавног отварања понуда.

М. П.
(Овлашћено лице понуђача)
Папомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе
понуlјача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћe попунити и
потписати образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЈАВИА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДИОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

Бр. ~
позици е

Опис

1
1

2
Стубна ТС
- Материјал, испорука, радови, транспорни
трошкови
- Демонтирани материј ал
- Израда предмера и предрачуна

2.

Вод 10kV

Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ

3

4

Укуп

Д ВЦома
са Пн
5

Укупно стубна ТС
-

Материјал, испорука, радови, транспорни
трошкови
Демонтирани материјал
Израда предмера и предрачуна

Укупно Вод 10kV
Укупна цена (1+2)
Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- У колону З. треба уписати укупну цену која укључује и све зависне трошкове, без ПДВ-а;
- У колону 4. треба уписати износ ПДВ-а,
- У колону 5. треба уписати укупну цену која укључује и све зависне трошкове, са ПДВ-ом.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћe попунити и потписати образац
структуре цене

(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ З.
(Назив понуђача)
Бр:
Датум:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТI БРОЈ: 1-02-4047-40/18
Иа основу члана 77. став 4.ЗЈН („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈП

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношl=iу, као
овлашfiiено лице понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач
(навести
назив понуђача) у поступкујавне набавке мале вредности, редни број набавке ЈНМВ-1-024047-40/18, испуњава све обавезне услове из чл. 75. ЗЈН:
Обавезне услове из члана 75.ЗЈН
1. Даје регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуl=iи регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичник 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) Закона)
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) Закона).

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
Напомена: ову изјаву даје, попун9ава и попгписује понуђач којије дао самосталну понуду.
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ОБРАЗАЦ 3.1
(Назив понуђача)
Бр:
Датум:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТI БРОЈ: 1-02-4047-40/18
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношfiiу, као
заступник подизвођача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Подизвођац
[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности „измештање постојеће трафо
станице и постав.љање нове трафо станице веl=iе снаге у КМЦ Пиш", редни број набавке
ЈПМВ-1-02-4047-40/18, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона и то: Именовани
подизвођач наведен у Понуди понуђача
деловодни број:
.
.
од
. Године, испуњава обавезне услове утврђене ЗЈП и наведене
у Конкурсној документацији за предметну набавку и то:
І. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичник 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) Закона)
З. 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) Закона)

М.П.
(Потпис овлашtiеног лица подизвођача)

Напомена: Уколико понуђач иодноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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ОБРАЗАЦ 3.2

ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕПОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ГРУПУ ЛОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Па основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношfiiу
понуђач:
, уцесник
у заједничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности „измештање постојеli-е
трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш" редни број
ЈНМВ-1-02-4047-40/18, у којој је Споразумом свик учесника број
од
године као носилац посла одређен
даје:
ИЗЈАВУ
да као члан групе понуђача - (заједничке понуде) испуњава обавезне услове утврђене
чланом 75. ЗЈН.
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичник 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) Закона)
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) Закона)

М.П.
(Потпис овлашћеног лица)
Папомена:
Уколико понуду иодносн група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лнца сваког ионуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 4
(Пазив понуђача)
Бр:
Датум:
ЈАВИА ИАБАВКА МАЛЕ ВРЕДИОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18
На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), а у складу са захтевима утврђеним конкурсном документацијом у поступку
јавне набавке мале вредности број 1-02-4047-40/18 даје се следеl-iа

ИЗЈАВА

Пону1-јач
под пуном
материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао и поштује
обавезе које произлазе из важеl-iих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде којаје саставни део конкурсне документације.

(потпис овлаш$еног лица понуТјача)

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
Изјаву попуtг2авају и потписују сви понуђачи из групе понуђача unu rpyna понуђача може да
одредиједног понуђача из групе који ћe попунити и потписати Изјаву.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача.
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ОБРАЗАЦ 5

(Назив понуђача)
Бр:
Датум:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18
На основу члана 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник
РС«, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документацију у поступцимајавник набавки и начину доказивања испуњености услова
(»Сл. гласник РС", бр. 86/15), понуђач даје

Изјаву о независној понуди
Под пуном материјалном и кривичном одговорношl-iу потврђује се, да је понуl-јач у
набавци, која се спроводи у поступкујавне набавке мале вредности број 1-02-4047-40/18 за
потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицима.
Иапомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац 1ie одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешl-iа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешl=iа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представ.ља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашІоіеног лица сваког понуђача из групе понуl-јача и оверена печатом.

(потпис овлашІоiеног лица)
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ОБРАЗАЦ 6
(Назив понуђача)
Бр:
Датум:
ЈАВНА ИАБАВКА МАЛЕ ВРЕДПОСТИ БРОЈ: 1-02-4047-40/18

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач
fнавесrпи назив понуђачаЈ,
достав.rbа укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

И3ЛОС ТРОШКА УРСД

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

УКУЛАН ИЗЛОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАIЬА
ЛОЛУДЕ
Сходно члану 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Акоје поступакјавне 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.
У

Потпис овлашliеног лица

Дана:
Папомене:

М.П.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац nomnucyjy u печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одредиједног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
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ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИИАИСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Као заступник понуђача:
, из
(уписати назив и седиште понуђача),у поступкујавне набавке
добара — ,,измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веЬе
снаге у КМЦ Ниш" ЈНМВ 1-02-4047-40/18, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем да сам сагласан да:
- у моменту потписивања уговора, доставим регистровану бланко сопствену (соло)
меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10°/о од
уговорене вредности, са ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „без протеста", роком доспеl-iа „по виђењу" и роком важења 10 (десет)
дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза;
--да приликом потписивања Записника о примопредаји без примедби доставим
регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у
гарантном року оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за
заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% уговорене
вредности са ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без
протеста", роком доспеhа „по виђењу" роком важења 5 (пет) дана дужим од
уговореноггарантногрока.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке наведене у меничном овлашhењу.
Изјављујем да сам сагласан да услучају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског обезбеђења.

У

Потпис овлашhеног лица понуђача

Дана:

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједни чку понуду, група понуђача може да
се оиредели да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи un rpyne
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћe
попунити и потписати образац.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Гтрана 45 ор 56

ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СПИСАК КОРИСПИКА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ВРШИО
РАДОВЕ ИЗГРАДЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ

Ред.
бр.

Назив корисника којимаје
понуђач вршио радове

Врста радова

Период
извршења

Напонски ниво
трафо станице

радова
(дд.мм.гг)

1.
2.
3.
4.
5.
б.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Упутство за попуњавагbe Референтне листе.
Референт листу треба попунити тј. у њу се морају унети сви подаци који се траже
Докази за наведене податке из Референтне листе су:

- потврда референтног наручиоца дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
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ОБРАЗАЦ 9

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац

из

одговорношl-iy
изјављује
да
је
као Извођач извршио радове испоруке и уградње
енергетског објекта трафо станице напонског нивоа
kVA, y периоду од
године до
. године.

материјалном

и

под пуном моралном,

кривичном

Лотврда се издаје у сврку учешl=iа понуђача

у

поступку јавне набавке мале вредности набавке добара - ,,измештање постојеће трафо
станице и постављање нове трафо станице ве1-iе снаге у КМЦ Ниш", ЈНМВ 1-02-404740/18, коју спроводи Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге.

М.П.
Потпис овлашl=iеног лица
корисника услуге

У

Дана

Напомена: Потврда о референци доставља се за сваког корисника радова кога је понуl"јач
навео у списку. Уколико понуђач не достави потврду за неког од корисника радова кога је

претходно навео у списку референце сматраl=iе се да понуђач преко таквих корисника
радова није доказао додатни услов референце.
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ОБРАЗАЦ 10
МОДЕЛ УГОВОРА
3а набавку добара — измештање постојеfiiе трафо станице и постављање нове трафо станице
вefiie снаге у КМЦ Ниш
1.РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОПСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАПСКЕ УСЛУГЕ (РАТЕЛ), са седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2
(у даљем тексту: Корисник услуге), кога заступа директор др Владица Тинтор,
ПИБ:103986571; матични број: 17606590, број рачуна: 840-963627-41, шифра делатности:
84.13;
И

2.
ул.

директор

(у

МБР

ПИБ
код Банке

, са седиштем у
број
, кога заступа
даљем тексту: Давалац услуге),
Теку1-iи
рачун
а.д.
(попуњава

понуђач), у да.гbем тексту: (Испоручилац)

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)

б)

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима"; ако наступа са
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке.
Закључују:

УГОВОР
о измештање постојеl-ie трафо станице и постављање нове трафо станице веl-iе снаге у КМЦ

Пиш

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), покренуо поступак јавне набавке мале
вредности добара - измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће
снаге у КМЦ Ниш", ЈНМв 1-02-4047-40/18;
-да је наручилац објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца, дана 21.06.2019. године;

-да је Испоручилац дана

.2019. године, доставио понуду број:

(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара захтевима Паручиоц
аиз Конкурсне документације и саставни је део Уговора;
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-да понуда Испоручиоца садржи Предмер и предрачун, који се налази у прилогу и
саставни је део овог уговора;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. став І. Закона о јавним набавкама, на основу
понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:
од
.2019. године, (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за предметну
јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је измештање постојеће трафо станице и постављање нове
трафо станице веl-iе снаге у КМЦ Ниш" у седишту Наручиоца, брдо Камаре, Ниш,
катастраска парцела 487/2 КО Габровац.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да благовремено започне радове, да за то обезбеди и
допреми материјале, потребну опрему и раднике према одредбама овог Уговора.
Материјали које Испоручилац употребљава морају у свему одговарати опису из
Предмера и предрачуна радова и Техничком опису за извођење радова.
Током извођења радова Извођач радова је дужан да предузме потребне
организационе мере у смислу организације рада на објекту како би се радови извели
квалитетно и у уговореном року.
Цена
Члан З.
Укупна уговорена цена добара и пратећих радова из члана 1. овог уговора износи
динара, без ПДВ-а, односно
динара, са ПДВ-ом
(попуњава Извођач).
У цену из става 1. овог члана урачуната је цена свик добара, радова, материјала и
опреме, трошкови предузимања прописаник мера заштите на раду, обезбеђење свик
потребник алата, уређаја и конструкција, отклањање недостатака у гарантном року, као и
сви други пратеliи и зависни трошкови.
Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровоlјења
поступка јавне набавке, повеfiiати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора
може повеl-iати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора,
уколико постоје објективни разлози.
Пачин плаћања
Члан 4.
Наручилац 1-ie вршити плаl-iање на текуl=iи рачун Испоручиоца
назив банке
Рок плаћања је
(
) дана по потписивању Записника о
примопредаји без примедби.
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Приликом сачињавања Записника о примопредаји без примедби извршиЬе се и
коначни обрачун изведеник радова.
У коначном обрачуну утврдиће се: укупна врсдност изведених радова по
јединичним ценама из Предмсра и предрачуна радова, податак да ли су изведени радови
изведени у уговореном року, а ако нису, колико износи прекорачење рока, да ли нека од
уговорних страна зактева наплату уговорне казне или накнаду штете њихов основ (рок и
квалитст) и висину.
Једини основ за плаbање је фактура која одговара овереном коначном обрачуну уз
којује исти достављен.
Пеисправна фактура сматраbе се неприхватљивом и вратиБе се Извођачу радова.
Место и рок за извођење радова
Члан 5.
Радови се изводе у ссдишту Паручиоца, Брдо Камаре, Ниш.
Рок за извођење радоваје
дана од дана увођења у посао.
Сматра сс да је Испоручилац уведен у посао када му се преда локација ради
испоруке добара и извођења радова.
Увођење Извођача радова у посао констатоваће се уписом у Грађевински дневник.
Извођач радова има право на продужење рока из става 2. овог члана у случају
значајно промењеник околности, као што су виша сила, законске промене које у моменту
потписа нису билс познате, а могу имати дејство на рок извршења.
Рок за завршетак радова ћe се продужити уколико наступе околности за које је
искључиво одговоран Паручилац односно уколико наступе разлози за продужење рока
који се искључиво npunucyjy Наручиоцу.
Члан б.
Под вишом силом подразумевају се околности према узансама у грађевинарству као
што су: потрес, поплава, пожар, ратно стање, велике временске непогодс, ванредна стања у
зсмљи и томе слично. Лродужење рока трајаће онолико дана колико су наведене
околности трајале.
Деловање више силе треба да потврди правно овлашћена надлежна власт где је то
мoryfiie или одговарајући независни стручњак где надлежна власт није правно овлашfiiена.
Обавезе уговорних страна остају непромењене за све радове који нису изложени деловању
више силе. Периоди високик или ниских температура на градилишту не спадају у случај
више силе.
Члан 7.
Наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок продужава
уписује се у Грађевински дневник.
Испоручилац је обавезан да Наручиоца писмено обавести о својој намери за
продужење рока за завршетак радова, да наведе све околности због којих је потребно
продужити уговорени рок.
ц писменом зактеву Испоручилац мора навести дужину прекорачења рока и нови
рок њиховог завршетка.
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Уколико Испоручилац својом кривицом не изврши радове у уговореном року нема
право на продужење рока по основу ванредних околности који су наступиле по истеку
уговореног рока.
Члан 8.
Након потписивања овог Уговора, а пре увођења у посао Испоручилац 1-ie сачинити
Динамички план извођења радова.
Динамичким планом обухвататају се све активности које се односе на набавку и
испоруку материјала као и трајање појединачних фаза у извођењу радова.
Динамички план треба да јасно представи етапе извођења уговорених радова који
теку од увођења Испоручиоца у посао до њиховог уговореног завршетка.
Током извођења радова Испоручилац ће настојати да унапреди Динамички план, и
у том циљу благовремено fiie обавештавати Наручиоца о својој намери.
Квалитет и квантитет извршеник радова
Члан 9.
Испоручилац је дужан да предметна добра и радове у свему изведе према Предмеру
радова, својој понуди, текничкој документацији и осталој пратећој документацији, у свему
према важеfiiим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима квалитета
који важе за извођење ове врсте радова као и упутствима Стручног надзора.
Под квалитетом изведеник радова подразумева се да су за изведене радове
употребљени материјали зактеваног квалитета односно даје Испоручилац добио одобрење
од Наручиоца.
Стручни надзор даје одобрење пре уградње материјала, у случају спора око
квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање материјала. Сав материјал за који
Стручни надзор констатује да не одговара карактеристикама и прописаном квалитету,
Испоручилац је дужан да одмах уклони са градилишта, а уколико тако не поступи,
Наручилац ћe обуставити посао уградње материјала уколико Испоручилац покуша да га
употреби.
Обавезе наручиоца
Члан 10.
Наручилац има обавезу да обезбеди средства и плати Испоручиоцу неоспорно
испоручена добра и изведене радове, да потпише и овери Динамички план радова, да
благовремено обезбеди стручан надзор над извођењем радова, да обезбеди Испоручиоцу
несметан приступ локацији на којој ћe се вршити радови, да након потписивања Уговора
именује Стручни надзор које 1ie испред Иаручиоца решавати све проблеме који настану у
вези са реализацијом овог Уговора.
Обавезе испоручиоца
Члан 11.
Испоручилац је дужан да именује одговорно и лиценцирано лице за квалитет
радова и да обавести Иаручиоца при увођењу у посао о именованом лицу, сачини
Динамички план извршења радова према члану 8. овог Уговора, испоручи добра и изведе

Регулаторна агенција за електронске комуникације и iroттанске успуге
Гтрана 5І од 56

радове изведе према Предмеру радова и Техничком опису из Конкурсне документације, по
важеliим прописима, стандардима и правилима струке, писмено упозори Наручиоца о
евентуалним недостацима Текничког описа и Предмера, спроведе све мере заштите на
раду сходно законским прописима,јасно обележи и огради простор на коме се изводе
радови и да га обезбеди у случају прекида радова, води Грађевински дневник, да обезбеди
све неопходне атесте за уграђене материјале, да благовремено очисти простор на коме је
изводио радове односно да по завршетку радова уклони све евентуално привремено
подигнуте објекте, и отпадне материјале (без обзира како и када настају) са простора на
коме су изведени радови и да сам простор доведе у пређашње (пре започињања радова)
стање, да благовремено, пре завршетка свик радова, писмено извести Наручиоца о
завршетку радова, а у циљу њихове примопредаје, да омогући несметан рад Стручног
надзора да врши увид и контролу квантитета и квалитета радова и да поштује све
инструкције надзора током извођења радова у погледу начина њиковог извођења,
квалитета и квантитета, да договори са Стручним надзором за рад у дане празника,
викенда unu сменског рада уколико за то постоје оправдани разлози - да поштује и своје
друге обавезе према одредбама овог уговора
цлан 12.
Испоручилац је обавезан да за реализацију овог Уговора обезбеди стручну и
квалификовану радну снагу потребну за правилно и благовремено извршавање уговорених
обавеза.
Испоручилац 1=ie именовати лице преко кога ће остваривати сарадњу са
Наручиоцем, а које fiie бити доступно Паручиоцу у сваком тренутку.
Испоручилац ћe пре започињања радова доставити Наручиоцу списак руководног и
оперативног особља које 1ie извршавати уговорене радове. Запослени код Испоручиоца су
дужни да се у свему придржавају правила понашања која зактева Иаручилац.
Иа зактев Иаручиоца, Испоручилац је дужан да са места извођења радова удаљити
без права на повратак сваког запосленог или друго лице Испоручиоца које је по мишљењу
Стручног надзора нестручно или које на било који други начин угрожава правовремено
или квалитетно испуњавање обавеза по овом Уговору.
Гарантни рок
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радовеје
месеци од дана њихове примопредаје.
Гаранцијом у гарантном року обукваl=iени су радови које је Испоручилац извршио
по овом Уговору.
Испоручилац се обавезује да током гарантном року на позив Паручиоца о свом
трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност
дана.
изведеник радова у року од
Уколико Испоручилац не приступи отклањању мана и недостатака у гарантном
року у року из става 4. овог члана, по пријему писменог позива, Наручилац fiie активирати
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.
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Добро извршење посла
Члан 14.
Под добрим извршењем посла подразумева се да су радови извршени у квалитету и
квантитету из члана 9. и у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора.
Коначним доказом доброг извршења посла сматраће се успешно окончана
примопредаја испоручених добара и изведених радова, сачињавање и потписивање
Записника о примопредаји без примедби.
Члан 15.
Уколико Извођач радова не изведе радове према Предмеру радова, Техничком
опису, уколико не уграђује материјал зактеваног квалитета, уколико не поштује прописе,
стандарде и правила струке, и ако не поступи према инструкцијама Наручиоца, Паручилац
има право да обустави даље извођење радова, и да реализује средство обезбеђења за добро
извршење посла.
цлан 16.
Испоручилац 1-ie обавестити Наручиоца на који начин 1-ie његова унутрашња
текничка контрола утврђивати квалитет изведеник радова односно пријем одређених
позиција, фазе или врсте радова.
По завршетку одређене позиције, фазе или врсте радова, унутрашња техничка
контрола Извођача радова мора да констатује у Грађевинском дневнику да су радови
завршени, као и да оцени њихов квалитет. Без обзира на оно што је утврђено од стране
унутрашње текничке контроле Испоручиоца Наручилац има право да стручно контролише
квалитет материјала и извршених радова.
Контрола надзора испред Наручиоцаје меродавна за коначну оцену квалитета и
исправност изведених радова.

Средства финансијског обезбеђења
Члан 17.
Испоручилац је обавезан да на дан потписивања овог уговора достави регистровану
бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану
од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашfiiењем за попуну, у висини од
1 О% уговорене вредности, са ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом
„без протеста", роком доспеfiiа „по виђењу" и роком важења 10 (десет) дана дужим од
уговореног рока за извршење обавеза.
Испоручилац је обавезан да приликом потписивања Записника о примопредаји без
примедби доставим регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање
недостатака у гарантном року оверену печатом и потписану од стране лица овлашl-iеног за
заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10°/о уговорене вредности са
ПДВ-а, у корист наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста", роком доспећа
„по виђењу" роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
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Достављене менице и менична писма — овлашl=iења, морају бити евидентирани у
Регистру меница и овлашћења Иародне банке Србије.
Уз менична овлашl-iења мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном
овлашfiiењу — писму. Наручилац ћe наплатити меницу у случају да Пружалац услуга не
буде извршавао своје уговорне обавезе, у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Уговорна казна
Члан 18.
Уколико Испоручилац својом кривицом не испоручи опрему и не изврши радове у
уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења плати уговорну казну у износу од 2 %о
(два промила) од укупне цене радова из члана 3. став 1. овог Уговора без ПДВ-а.
Укупна уговорена казна не може да износи више од 5% (пет процената) од укупне
цене радова без ПДВ-а.
Кумулативни износ уговорене казне Иаручилац без сагласности Испоручиоца може
одбити од коначног обрачуна изведеник радова.
Документација о изведеним радовима
Члан 19.
Испоручилац је дужан да у току извођења радова уредно води Грађевински
дневник.
Дневник се води у два истоветна примерка од којик један примерак узима
Паручилац, а други остаје Испоручиоцу.
Испоручилац мора чувати Грађевински дневник заједно са другом документацијом.
до позитивног окончања примопредаје радова, односно до коначног обрачуна изведеник
радова.
У Грађевински дневник се уписују све чињенице и околности током извођења
радова, а наручито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток рада, све битне чињенице
које се односе на сигурност изведеник радова, напредовање радова, чињенице које могу
довести до застоја или прекида радова, све друго што може да утиче на квантитет и
квалитет изведеник радова.
У Грађевински дневник се уписују и све измене током извођења радова.
У документа о току радова поред Грађевинског дневника спадају и сви писмени као
што су писма, телеграми, факс и е-маил.
Мере обезбеђења
Члан 20.
Испоручилацје дужан да током извођења радова предузме мере текничке заштите и
све друге мере у циљу спречавања повреда или смртних случајева радника Паручиоца или
трећик лица у објекту у коме се изводе радови као и ван тог објекта на простору који има
везе са извођењем радова.
Примопредаја и коначни обрачун радова
Члан 21.
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Примопредаја изведених радова констатоваће се Записником о примопредаји који
садржи: датум започињања радова, датум завршетка радова,- податак да је посао добро
извршен, податак о евентуалним рекламацијама, податак о року отклањања рекламација.
У случају рекламације Паручиоца на изведене радове Испоручилац је дужан да без
оклевања приступи отклањању недостатака.
Крајњи рок за отклањање недостатакаје 5 (пет) дана од дана рекламације.
Записник о примопредаји је пуноважан када га потпишу представници уговорних
страна без примедби.
Члан 22.
По потпису Записника о примопредаји уговорне стране ћe извршити коначни
обрачун изведеник радова.
Коначни обрачун из става І. овог члана постаће саставни део овог уговора.
Завршне одредбе
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 24.
Уговорне стране су сагласни да Ье евентуалне измене или допуне за којима се укаже
потреба током реализације овог Уговора бити дефинисане у писаној форми, као Анекс
овом Уговору.
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају
да споразум није мoryfii, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 26.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којик свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

(МП) За Испоручиоца

(МП) За Паручиоца

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешtгем подизвођача, у моделууговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача мо.жв да се onpedenu да модел уговора
потписују u печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног

понуђача us групе који ћe попунити, потписати и oaepurnu печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ћe бити закгоучен са изабраним понуђачем.
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Потписи чланова Комисије зајавну набавку:

1) Бојан Миленковић, заменик председника

2) Драган Пешиfii, члан комисије

3) Жељко Гаговиfii, заменик члана
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