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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број:1229/2018 од 21.08.2018. год.







За јавну набавку услуга – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:	…....ЈКП“12.септембар“Бајина Башта

Адреса: …..........................................ул.Светосавска  бр.6
е mail адреса:	jkp12septembar@gmail.com 
Број телефона- централа	031/864-544
Број факса – централа	031/865-547
ПИБ	104200689
Матични број	20104376
Шифра делатности	3600
Одговорно лице	В.Д.Директор Дејан Филиповић

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН 22/2018 је набавка услуга – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља „КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“.

Општи речник јавних набавки – 71320000 – Услуге техничког пројектовања

4. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт........................Мира Крунић  за општа  питања 
                                                       Милисав Јосиповић за стручна питања конкретне набавке

Електронска пошта: jkp12septembar@gmail.com


IIОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 22/2018 је набавка услуга - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља „КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“.











3/34
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА
"КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ"
ОПШТИ ПОДАЦИ
Инвеститор:	Општина БајинаБашта и град Ужице
Називобјекта:	Постројење за пречишћавање отпадних вода и главни колектор
Предметпројекта:	Систем засакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода насеља„КалуђерскеБаре“у општини Бајина Башта и Ужице
УВОД
Калуђерске Баре налазе се на подручју националног парка„Тара“, на југоисточном делу планине и њен су најпознатији туристички центар. Од Бајине Баште су удаљене око 16 km.
Подручје Калуђерске Баре припада сливу потока Рача, односно реке Дрине.
Проблем отпадних вода на читавој територији, веома је изражен. Само мали број корисника има решено питање одвођење фекалних и кишних вода на органозован и санитарно безбедан начин. Преовлађују упојни бунари и водонепропусне септичке јаме, а само хотели „Бели бор“, „Оморика“ и „Ловачки дом“ имају типске системе за пречишћавање отпадних вода. 
Планом генералне регулације подручја Калуђерске Баре на Тари, у општини Бајина Башта, дефинисана су прелазна решења каналисања до коначне изградње организованог система сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са овог подручја. 
Oвим планом, због конфигурације терена, предвиђено је неколико засебних канализационих система који би се после пречишћавања испуштали у локалне водотоке слива Дрине. Пречишћени ефлуент треба да буде такав да не угрожава II класу воде у реципијенту. За викендице, планом су предвиђене засебне септичке јаме. 
Међутим, како су изграђене и нове куће у оквиру викенд насеља, на локацијама ван граница генералне регулације, све већа количина непречишћених отпадних вода угрожава изворишта водоснабдевања на нижим котама. 
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Нарочито је угрожен квалитет реке Солотуше, чији је обод слива у фази изградње објеката који се налазе у склопу викенд насеља „Ужичка коса“. 
Река Солотуша се улива у реку Пилицу, па самим тим угрожава и њен квалитет воде из чијег се водоносног подземља врши водоснабдевање око 11.000 становника општине Бајина Башта. Због тога је потребно напустити идеју да ова викенд насеља имају засебне септичке јаме и приступити ургентном решавању заштите овог изворишта, изградњом главног колектора којим би се прикупиле фекалне воде са овог подручја и одвеле до локације будућег постројења за пречишћавање отпадних вода. 
Главним колектором требада се прикупе све отпадне воде које гравитирају ка њему (отпадне воде из викенд насеља “Ужичка коса“, „Анатема коса“ - југоисточни део Калуђерских Бара) као и део главног колектора који према катастру припада општини Ужице. Такође у оквиру прве фазе предвидети и прикључење хотела „Бели Бор“ и „Оморика“ на овај систем, а да се фекалне воде са осталог подручја које гравитирају овом колектуру касније прикључе на њега.
Предмет ове техничке документације јепостројењезапречишћавањеотпаднихводаиглавни колектор, чија траса креће од викенд насеља „Ужичка коса“, које се налази у склопу насеља Калуђерске Баре, а завршава се испред планираног постројења за пречишћавање отпадних вода,као и прикључење хотела „Бели Бор“ и „Оморика“на главни колектор, односно I фаза  пројектовања система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са подручја насеља Калуђерске баре.
Предвиђено постројењезапречишћавањеотпаднихвода, треба да буде конципирано прeма савременој SBR технологији и лоцирано је на обали, локалног водотока, који припада сливу реке Раче, која се улива у реку Дрину.
Овим Идејним решењем, Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење радова обухваћен је део претходно описаног техничког решењазаовонасељечијом се реализацијом стварају основни предуслови за технички исправно и контролисано одвођење отпадних вода са овог простора.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ
ОвајпројектнизадатакодносисенаизрадутехничкедокументацијеИдејно решење, Пројекатзаграђевинскудозволуи Пројекатзаизвођење радоваглавног колектора система за сакупљање, одвођењеи пречишћавање отпадних вода насеља "Калуђерске Баре“
Наиме, предметним Идејним решењем, Пројектомзаграђевинскудозволуи Пројектомзаизвођење радовапотребно је обухватити следеће водне објекте:
	Главни одводни фекални колекторØ250mm. Укупна дужина овог колектора износи око 10.000 m
	Објекти на траси колектора – шахтови
	Црпне станице
	Постројењезапречишћавањеотпаднихвода (2.000 ЕС)

ЗАДАТАК ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Техничка документација мора бити израђена у складу са: 
	Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13,132/14, 145/14, 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16)
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	Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
	Посебним законима

Прописима и правилницима донетим на основу Закона
Прописима чија је обавеза доношења прописана посебним законима, а који директно или на други начин утичу на основне захтеве за објекат
Правилима струке и основним захтевима за објекат
	Локацијским условима
Водним условима.
Техничкoм документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекти за које се она израђује, у целини, односно у сваком посебном делу, буду погодни за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, задовоље следеће основне захтеве:
	Носивост и стабилност

Заштита од пожара
Хигијена, здравље и животна средина
Безбедност и приступачност приликом употребе
Заштита од буке
	Економично коришћење енергије и очување топлоте
Одрживо коришћење природних ресурса.
По обиму и намени техничка документација предвиђена овим пројектним задатком обухвата:
	Идејнорешењејеприказпланиранеконцепцијеобјекта, саобавезнимприказоминавођењемсамоонихподатакакојисунеопходнизаутврђивањелокацијскихуслова, односноподатакакојисунеопходнизаутврђивањеусклађеностисапланскимдокументомиутврђивањеусловазапројектовањеиприкључење (узависностиодврстеобјекта, односнорадованпр: намена, БРГП, габарит, хоризонталнаивертикалнарегулација, положајнапарцели, приступпарцели, бројфункционалнихјединица, капацитетииначинприкључењанакомуналнуидругуинфраструктуруисл.). Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова и као део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.
	Пројекат за грађевинску дозволу који даје скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, начелни избор грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских и водних услова и основних захтева за објекат и др. Пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада планиране концепције објекта утврђене идејним решењем на основу ког су прибављени локацијски услови, а његова усклађеност са тим идејним решењем обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.). 
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Пројекат за грађевинску дозволу може одступити од идејног решења и у погледу битних елемената који приказују или наводе податке неопходне за утврђивање локацијских услова, ако се измене врше приликом разраде техничке документације, као и ради усклађивања тог пројекта са условима за пројектовање и прикључење, с тим што та одступања не могу бити у супротности са планским документом, као ни осталим условима за пројектовање и прикључење издатим за тај објекат. За линијскеинфраструктурнеобјекте, поредпретходнонаведеног, упројектузаграђевинскудозволуједнозначносеупросторудефинишетрасаобјектасасвимпотребнимелементима. Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом  118а. Закона.
	Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.
Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно деловима, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова.
За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу.
Израђена наведена врста техничке документације (Идејнорешење, Пројекатзаграђевинскудозволу и Пројекат за извођење)треба да садржи следеће делове:
1.	Општа документација
2.	Текстуална документација
3.	Нумеричка документација
4.	Графичка документација
Техничкадокументација, односноњениделовиизрађујусенапапиру, односно у електронскојформи, наначиндасеонемогућипроменањиховогсадржаја. Техничкадокументацијасеизрађујенасрпскомјезику. Техничкадокументација, кадасеизрађујенапапиру, пакујесе и увезује у свескеформата А4. Деловитехничкедокументацијеналистовимавећегформата, савијајусе и слажунаформат А4. 
Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта.
ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Подлоге за израду ове техничке документације, која се израђује у складу са важећим општим прописима и правилима струке, као и посебним везаним за предвиђене објекте, представљају:
	Генерални пројекат снабдевања водом насеља општине Бајина Башта, (Иститут за водопривреду “Јарослав Черни“), Београд 2011. година, који обезбеђује Наручилац радова
	Расположиватехничкадокументацијапостојећегсистемаипројектованихсистемазаотпадне воде, каоиобјекатауизградњи, којеобезбеђујеНаручилацрадова

                                                                          7/34
	Техничке карактеристике и диспозиције постојећих објеката на терену и објеката у изградњи (уколико постоје)
	Израђени одговарајући катастарско-топографски планови на основу геодетских мерења, који се наменски раде током израде документације, које обезбеђује Наручилац радова
	Хидролошка студија, која се наменски ради ради прибављања мишљена републичког хидрометеоролошког завода, коју обезбеђује Извршилац радова

Геотехнички елаборат, који се наменски ради током израде документације, који обезбеђује Извршилац радова


Пројекте урадити и предати Инвеститору у 6 (шест) примерака, у штампаном облику и 2 (два) примерка у електронском облику.
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1.  Идејно решење

Обилазак терена, прибављање

	постојећих подлога и обрада података Геодетско снимање терена и 


	постојећих објеката 


	Геомеханички елаборат 


	Технички извештај 


	Графички прилози 


	Техничка обрада 


	Пројекат за грађевинску дозволу 


	Технички извештај 


	Графички прилози 


	Техничка обрада 


	Пројекат за извођење 


	Технички извештај 


	Графички прилози 


	Техничка обрада 





1.  Место и рок испоруке

Место испоруке је адреса Наручиоца.

Рок израде и предаје документације је највише 60 дана од дана издавања писменог налога од стране Наручиоца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА


А) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то:

	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, 


	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 


	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; 


	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, и то: 


	да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство ПО80Г3 – хидротехнички пројекти за водопривредне објекте за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300ха 


	понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 



Б) Поред наведених обавезних услова, понуђач мора да испуни и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:

	да располаже финасијским капацитетом: да није пословао са губитком у последње 3 обрачунске године 


	да располаже пословним капацитетом, и то: 


	да је Понуђач у временском периоду од последњих 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, успешно урадио најмање 2 истоветних техничких документација (идејни пројекти, главни пројекти, пројекти хитних радова, пројекти за добијање грађевинске дозволе, пројекте за извођење) 


	да лице одговорно за пројектну документацију, које је одређено од Понуђача, има најмање 5 година радног искуства,  и да је био одговорни пројектант  на изради најмање 5 (пет) истоветних Идејних или Главних пројеката, у последње 3 (три) године. 


	да располаже техничким капацитетом, и то: 


	да Понуђач располаже софтвером у складу са захтевима из Пројектног задатка 


	да је Понуђач има минимум ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то: 


10/34дипломираног  машинског инжењера  са лиценцом ИКС број 332 

	дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом ИКС број 313 или 314 


	дипломираног инжењера технологије ИКС број 371




УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

A) У складу са чланом 77. ЗЈН испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:


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


	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико има више законских заступника – за сваког од заступника појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 


	Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 


	важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа – решење о испуњењу услова за добијање лиценци за израду техничке документације, које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 


	изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 


Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став 1.тач.1) – 3) ЗЈН (услови наведени под тачкама 1, 2. и 3. овог документа), У том случају потребно је доставити доказ о упису у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Испуњеност обавезних услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, односно тачке 4)

из услова Конкурсне документације, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


Б) У складу са чланом 77. ЗЈН испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

	Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013., 2014. и 2015. годину) са мишљењем овлашћеног ревизора (уколико постоји законска обавеза) или (2012., 2013. и 2014. годину уколико је за 2015. годину ревија у току и надлежни орган не издаје наведени документ за ту годину, или статистички анекс са билансом стања и успеха без мишљења овлашћеног ревизора са потврдом о пријему и евиденцији код надлежног оргна 


(АПР). 

	спискови пружених услуга за период који није дужи од пет година према траженим условима, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца; уз спискове се морају доставити стручне референце у форми потврда ранијег Наручиоца; свака потврда треба да садржи следеће податке: назив извршене услуге , време извршења услуге, изјаву да је услуга извршена стручно и квалитетно, име и презиме лица за контакт код Наручиоца, његов број телефона или електронску адресу; потврда мора бити потписана од стране овлашћеног лица ранијег наручиоца и оверена печатом. 


	изјава о кључном техничком особљу, који ће бити одговорни за извршење уговора, која мора садржати списак ангажованих људи према траженим условима; за свако наведено лице са списка треба приложити: фотокопију лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и потврду о важности истe, радну биографију, М образац или уговор 


	изјава о лицу, које ће бити именовано као одговорни пројектант од стране Понуђача, доказ о дужини радног стажа, М образац, и његове референце у последње 3 (три) године 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне  документације.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача и Наручиоца, биће писани на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача , на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом или непосредно на адресу: ЈКП“12.септембар“ Бајина Башта, ул.

Светосавска бр.6 , 31250 Бајина Башта, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 22/2018, НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова. Крајњи рок за доставу понуда је 31.08.2018. године до 12.00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим, неће се отварати, и по окончању поступка отварања понуда биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда дана 31.08.2018. године у 12.15 часова на адреси наручиоца ул. Светосавска  бр. 6, 31250 Бајина Башта, у присуству чланова комисије за предметну јавну набавку.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који пре почетка отварања понуда предају Комисији уредна писмена овлашћења (Овлашћење представника понуђача, поглавље XII конкурсне документације), на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Понуде за које је поднето прихватљиво обавештење о повлачењу неће се отворити већ ће бити враћене понуђачу, као и понуде приспеле после назначеног рока.

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени представници понуђача и чланова Комисије. Фотокопија записника се доставља понуђачима који су поднели понуде у року од 3

(три) дана од дана отварања понуда.















13/343. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА



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



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


И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, услуга Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018, испуњава све услове из чл. 75.

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 


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

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. ЗЈН). 

Место:_____________

Понуђач:
Датум:_____________
М.П.
_____________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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3.а ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ



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


И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

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






Место:_____________	Подизвођач:
Датум:_____________	М.П.	_____________________


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
























15/343. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА      

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28., 31250 Бајина Башта, са назнаком: услуге - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за иградњу бујичне преграде и регулацију реке Раче број ЈН 6/2016

„Измена понуде за јавну набавку услуге - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018, -НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку услуге - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018,- НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018. -НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
                                                                              16/347. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

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


	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац ће платити изабраном Понуђачу: 

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Захтев у погледу рока извршења услуга. 
Услуге које су предмет јавне набавке извршиће се у року од 60 дана од дана закључења уговора.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

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

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/2018” на адресу ЈКП“12.септембар“ Бајина Башта, ул.
Светосавска бр. 6, 31250 Бајина Башта.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је 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, 

	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 Наручилац ће 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. 


Доказ може бити: 
	правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 


	исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 

исправа о наплаћеној уговорној казни; 
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

	извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 


	изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 


	доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 


	други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, 


који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду ако 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.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену и исти најдужи рок важења понуде, Комисија ће доделити уговор извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену и исти рок плаћања исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.



19/3417. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАРУЧИОЦА

Наручилац задржава право да:

	одбије све неприхватљиве понуде, Наручилац је дужан: 


	да у поступку јавне набавке, пошто прегледа понуде одбије све неисправне и неодговарајуче понуде; 


	да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 109. Закона. 


Уколике  се  неиспуне  услови  наведени  у поглављу ''УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'' понуда ће се одбити, као неисправна. 

20. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из чл 109. Закона.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

21.ОЦЕНА ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку ће, након завршног поступка отварања понуда, приступити детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.

Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале нерегуларности, одбиће се као неисправне.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумума и условима, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и биће одбијена.

22.РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ

Комисија ће извршити рачунску проверу понуде и уколико утврди рачунске грешке исправиће износе у понуди понуђача, у којима је уочена рачунска грешка уз писмено обавештење понуђача о томе. Понуђача је у обавези да у року од 2 (два) радна дана у писменом облику, обавести дали прихвата исправљене износе из понуде. Уколико понуђач не прихвати исправљење износе по основу отклоњених грешака, његова понуда ће се одбити, као неисправна.

20/3423.ЕВЕНТУАЛНИ ПОПУСТ

Све евентуалне попусте и повољности морају бити урачунати у коначну цену из понуде. Уколико понуђач понуди попуст, његова понуда ће се одбити, као неисправна.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jkp12septembar@gmail.com  или факсом на број 031/865-547 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл.149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 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 захтева из чл.149. ст.3. и 4.Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

Комплетно упутство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.kjn.gov.rs

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:


Адреса понуђача:


Матични број понуђача:


Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:


Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:


Телефакс:


Број рачуна понуђача и назив банке:


Лице овлашћено за потписивање уговора





ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

22/343) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ


Назив подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

Назив подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 




Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.













23/34ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 


Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 





Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


Ред.


Опис позиције


Цена без


Цена са





























бр.





ПДВ


ПДВ




















1


2





3



4








4.  Идејно решење




























Обилазак терена, прибављање









1.1


постојећих подлога и обрада












података















































1.2


Геодетско снимање терена и












постојећих објеката














































1.3


Геомеханички елаборат



























1.4


Технички извештај































1.5


Графички прилози































1.5


Техничка обрада







































Укупно (1):



























5.  Пројекат за грађевинску дозволу






















2.1


Технички извештај






























2.2


Графички прилози






























2.3


Техничка обрада







































Укупно (2):























6.

Пројекат за извођење





















3.1


Технички извештај






























3.2


Графички прилози






























3.3


Техничка обрада







































Укупно (3):
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Укупно без ПДВ-а (1+2+3):file_5.jpg

file_6.wmf

file_7.jpg

file_8.wmf


Посебно исказан ПДВ од 20%:file_9.jpg

file_10.wmf

file_11.jpg

file_12.wmf


Укупно са ПДВ-ом (1+2+3):file_13.jpg

file_14.wmf

file_15.jpg

file_16.wmf



Напомена: у цену урачунати све трошкове и исту формирати у складу са подацима из пројектног задатка.
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
	у колону 3. уписати колико износи  цена без ПДВ-а; 
	у колону 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом 


Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији извршених услуга.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити.

	укупан износ без ПДВ-а; 

посебно исказан ПДВ; 
укупан износ са ПДВ-ом. 




Датум	Понуђач
М.П.

_________________________	_________________________
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ 
Укупна вредност без ПДВ-а:


у РСД





Укупна вредност са ПДВ-ом:


у РСД






Плаћање ће се вршити у року од 45 дана


од    дана    испостављања    исправне

Рок и начин плаћања
фактуре,  а  након  предаје  пројеката  и


потписивања записника о примопредаји





предмета набавке од стране овлашћеног


лица Наручиоца и Понуђача.

Рок важења понуде


(минимум 30 дана од дана
_______ дана од дана отварања понуде




отварања понуда)





Рок извршења услуга
_________дана од дана издавања налога


од стране издавања писменог налога од

(не дуже од 60 дана).



стране Наручиоца









Датум	Понуђач
М. П.

_____________________________	________________________________


Напомене:

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

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА


МОДЕЛ УГОВОРА

ЈКП“12.септембар“ 
Бајина Башта
Број: _______/2018

Датум: Бајина Башта

	Г О  В О Р ( МОДЕЛ ) 


Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ 

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ :   ЈКП“12.септембар“ Бајина Башта, Бајина Башта, ул.Светосавска  бр.6
мат.бр:20104376, ПИБ:104200689 
коју заступа в.д.директора Дејан Филиповић( у даљем тексту Купац)

и
____________________________

ул. ________________________________________________,

Мат. број____________________, ПИБ __________________,
које заступа директор_______________________________

и __________________________( у даљем тексту Продавац ) ул. ________________________________________________,

Мат. број____________________, ПИБ __________________, које заступа директор_______________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ , која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2018. године, заведене код Наручиоца под бројем _________ од ________2018. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према пројектном задатку и условима које је добио од Наручиоца, који је саставни део овог уговора.

ЦЕНА
Члан 3.

Уговорена цена за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за изградњу бујичне преграде и регулацију реке Раче је _______________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге има у реализацији овог Уговора. Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.
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УГОВОРНИ РОКОВИ
Члан 4.

Испорука пројекта извршиће у року од ___ дана (не дуже од 60) од дана издавања писменог налога Наручиоца, с тим да ће рок бити продужен, уколико предаја Пројекта буде условљена поступањем надлежних државних органа или других оправданих околности.

Захтев за продужење рока, као и одговарајући доказ о немогућности реализације предмета уговора у уговореном року, морају бити поднети најмање 7 дана пре дана одређеног за предају пројекта.

Члан 5.

Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за предају пројекта у случају кад је због промењених околности, неиспуњења обавеза Наручиоца или радњи надлежних органа за то био у томе спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање ће се вршити на следћи начин:

Вирманским путем на рачун Пружаоца услуге у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за пружене услуге, а након потписивања Записника о примопредаји предмета набавке од стане овлашћеног лица Наручиоца и Пружаоца услуге.

Члан 7.

Ако наручилац оспори део примљене ситуације, неоспорни износ плаћа у року из претходног члана овог уговора.

Ако је наручилац оспорио само део износа, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Извршиоца, у року одређеном за плаћање фактуре.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац је обавезан да:

	преда Пружаоцу услуге пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројекта дефинисане пројектним задатком, 


	именује лице које ће бити овлашћено за праћење реализације овог Уговора, 


	обезбеди техничку контролу Пројекта преко за то овлашћене организације, 


	изврши плаћање у складу са чл. 6 овог Уговора. 


ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.
Обавезе Пружаоца услуге су:
	да изради Пројекте на начин одређен овим Уговором, прописима надлежних органа и правилима струке, 


	да сагласно прописима и правилима струке провери правилност пројектне документацији коју је израдио и да исте овери; 


	да документацију, која је предмет овог уговора, опреми према захтевима органа надлежног за ревизију пројекта, 


	да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен, 


	да Пројекте уради и преда Инвеститору у 6 (шест) примерака, у штампаном облику и 2 (два) примерка у електронском облику. 


	да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора. 


РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 10.
Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, у складу са условима из истог.
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Члан 11.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, у складу са прописима и правилима струке.

Пружалац услуге је одговоран за сва решења која се предвиђају у Пројекту.

Члан 12.

Ако Пружалац услуге не изради пројекат, по уговореном пројектном задатку и у складу са прописима , као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, наручилац има право да захтева обустављање даље израде Пројекта, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.

Члан 13.

Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима овог Уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор, наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла и захтевати накнаду штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 14.

Примопредаја пројекта, вршиће се потписивањем Записника о примопредаји предмета уоговора од стране једног овлашћеног лица Наручиоца и једног овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију предмета уговора, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема истог, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

	случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем услуга која су предмет уговора, о чему се одмах сачињава записник о рекламацији који потписују представници Наручиоца и Пружаоца услуга. 


Пружалац услуге је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, и да отклони недостатак у року од три дана по пријему рекламације. 

	случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора, накнаду проузроковане штете и наплату бланко соло менице за добро извршење посла. 


РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:

	Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока; 


	Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду; 


	Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и 

У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

РЕШАВАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ СПОРОВА

Члан 16.

За евентуалне спорове по овом уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Ужицу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.
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Члан 18.
Саставни делови овог уговора су:
	Пројектни задатак Наручиоца, 


	Понуда Пружаоца услуга зав. бр. ____од______2018.године, код Наручиоца заведена под бр. _______ дана _____2018. године и 


	Структура цене. 


Члан 19.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.





ЗА ИСПОРУЧИОЦА ,
ЗА НАРУЧИОЦА,

В.Д.Директора
____________________
_________________________

Дејан Филиповић, дипл.инд.мен.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ





У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:


ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД










УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


Датум:	М.П.	Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:




ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ






Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља“КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ“ број ЈН 22/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




Датум:	М.П.	Потпис понуђача




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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                                      ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ЈКП“12септембар“
Зл.Светосавска бр.6
31250 Бајина Башта



Потврђујем да је Понуђач __________________________________________ са седиштем у _________________,ул.___________________________,бр___________,дана __.__.______ године, присуствовао обиласку локације за “ Израда пројектне документације за фекалну канализацију на Калуђерским Барама“.
Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности број  22/2018 и у друге сврхе се не може користити.





Место:____________________

Датум:____________________                                                            Потпис представника Понуђача

                                                                                                               _____________________________

                                                                      М.П.                                 Потпис представника Наручиоца

                                                                                                               _____________________________


Напомена:Понуђач је у обавези да пре достављања понуде,обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену,о чему ће добити потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца.Пре обиласка локације,представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца,                              на број телефона                                   .Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача.Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.
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