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На основу чл. 39., 40., 40а. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број NAB.00-59/467 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку NAB.00-59/468 од 27.04.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку за јавну набавку мaлe врeднoсти
Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички
преглед приликом радова на ископу земље
ЈН 81/У/16
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I OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Адреса наручиоца: Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Република Србија
Интернет страница www.smatsa.rs
наручиоца:
Врста поступка
јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Услуге

Врста уговора

уговор о јавној набавци оквирни споразум
Наручилац спроводи поступак ради закључења оквирног
споразума са једним понуђачем.
Трајање оквирног споразума је до утрошка средстава у
износу укупне вредности оквирног споразума, о чему
Наручилац писмено обавештава Понуђача, а најкасније до
истека периодa од две године од датума ступања на снагу.

Резервисана јавна
да
набавка

не

Електронска
лицитација

да

не

Лице за контакт:

Божидар Марковић,
tender@smatsa.rs
Приликом достављања питања електронском поштом
обавезно
назначити
у
наслову
поруке
(Subject):
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 81/У/16

Процењена
вредност ЈН:

4.000.000,00 без ПДВ-а у РС, за период од две године

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета
јавне набавке:

Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и
пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље
Детаљан опис дат је у спецификацији/опис услуга - Прилог 1

Назив и ознака из
општег речника
90523300– Услуге чишћења мина
набавке:
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / ОПИС УСЛУГЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуга пиротехничког надзора, чишћења НУС
(неексполодираних убојних средстава) приликом извођења замљаних радова и на
ископу траса за постављање телекомуникационих и електроенергетских водова на
следећим локацијама:
- Зона аердрома „Константин Велики“ Ниш.
-

Зона аердрома „Батајница“ Батајница

Пиротехнички надзор је потребно извршити благовремено, стручно и квалитетно, у
потпуности према међународним стандардима за хуманитарно разминирање IMAS, а у складу са домаћим прописима, нормативима и стандардима (Уредба о
заштити ид неексплодираних убојних средстава, Сл. гласник РС, број 70/2013).
Услугу вршења пиротехничког надзора могу вршити понуђачи који поседују
ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање послова заштите од НУС (неексплодирана убојна
средства) на територији Републике Србије, које издаје МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ у складу са Уредбом о заштити од
неексплодираних убојитих средстава („Сл.гласник РС“ 70/2013), а које обухвата
хуманитарно разминирање и чишћење копнених површина од НУС.
Предмет набавке обухвата:
На локацији Аеродром „Константин Велики“ Ниш
Пиротехнички надзор над извођењем замљаних радова на ископу траса за
постављање телекомуникационих и електроенергетских водова као и приликом
израде темељних основа за монтажу ваздухопловно-техничке опреме поред
полетно слетне стазе аеродрома. За послове пиротехничког надзора на овој
локацији процењена је количина од 200 радних сати.
Радови се изводе у зони за коју постоји Уверење о обављеном разминиравањучишћењу касетних бомби и других НУС издато од Центра за разминирање
Републике Србије, бр.82-00-14/2008-01 од19.12.2008. године.
На локацији Аеродром „Батајница“ Београд -Батајница
Пиротехнички надзор над извођењем замљаних радова на ископу траса за
постављање телекомуникационих и електроенергетских водова као и приликом
израде темељних основа за монтажу ваздухопловно-техничке опреме поред
полетно слетне стазе аеродрома. За послове пиротехничког надзора на овој
локацији процењена је количина од 120 радних сати.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА (ПОНУЂАЧА СА КОЈИМ БУДЕ ЗАКЉУЧЕН ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ) У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА


Доставити списак са подацима запослених који ће бити ангажовани на
предметним активностима, и то:






презиме, име оца и име,
дан, месец, година, место и држава рођења,
држављанство,
пребивалиште,
број пасоша датум издавања, рок важења и назив органа који га је
издао. Држављани Србије, БиХ и Црне Горе могу уместо пасоша
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користити личну карту за коју је такође потребно доставити број,
датум издавања, рок важења и назив органа издавања.


Доставити оверене копије доказа да су запослени пиротехничари-деминери,
који ће непосредно бити ангажовани на предметним активностима,
оспособљени за обављање послова хуманитарног разминирања.



Доставити оверену копију лекарских уверења о здравственој способности
запослених који ће бити ангажовани на предметним активностима, да су
здравствено способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан 41.
Закона о безбедности здрављу на раду “Службени гласник РС“, број 101/05),
издатих од стране овлашћене Службе медицине рада у Р. Србији;



Доставити оверену копију полисе осигурања да су запослени, који ће бити
ангажовани на предметним активностима, осигурани и то: за случај
повређивања на износ од 125.000 евра или на исти износ у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије (НБС) на дан
закључивања уговора о обављању разминирања; за случај смрти на износ
од 100.000 евра или на исти износ у динарској противвредности према
средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању
разминирања. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове настале
у вези са тим;
Уколико се једна полиса односи на више особа извођач радова је обавезан
да уз такву полису приложи и списак осигураних са њиховим потпуним
подацима. Списак треба да буде написан на меморандуму извођача са којим
је закључен уговор о обављању радова на овом пројекту, треба да садржи
број полисе, са назначеним роком важења и да буде потписан и оверен.



Доставити оверену копију полисе осигурања за случај повређивања или
смрти трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова
на износ од 50.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о обављању
разминирања. Полиса треба да покрива и све медицинске трошкове
настале у вези са тим;



Доставити оверену копију полисе осигурања за губитак или оштећење
имовине трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача
радова на износ од 40.000 евра или на исти износ у динарској
противвредности према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора о
обављању разминирања;

Уколико било која од наведених полиса осигурања садржи и клаузулу да „ Полиса
не производи правно дејство ако премија осигурања није плаћена у уговореном
року“,уз оверену копију Полисе потребно приложити оверену копију доказа о
извршеној уплати премије осигурања (потврда о уплати извођача или писана изјава
осигуравајуће куће).


Доставити податке о особама, члановима санитетског тима са овереном
копијом дипломе о оспособљености медицинског радника и овереном копијом
возачке дозволе за возача санитета, списак санитетског материјала и уређаја (у
складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање - IMAS),
као и податке о санитетском возилу које ће дежурати у току обављања радова;
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Доставити списак опреме и алата који ће се користити на пројекту;



Доставити списак, серијски број, марку и тип детектора који ће се користити
(детектори подлежу верификацији – провери на терену);



Доставити списак, серијски број и назив произвођача заштитне опреме за
деминере (заштитни прслук, шлем са визиром) са доказима о њиховој
исправности, односно року употребе. Серијски
бројеви треба да буду
постављени од стране произвођача опреме и јасно видљиви. Копије гаранција и
атеста заштитне опреме морају бити оверене;



Списак пиротехничара – деминера са наведеним називом и серијским бројем
заштитне опреме (шлем са визиром и панцирни заштитни прслук) и детектора,
које је сваки од њих задужио и потврдио то својеручним потписом.

Оригинале или оверене копије наведених докумената, извођач радова ће за време
извођења радова чувати на радилишту.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
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 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);
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);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, односно да поседује важеће овлашћење за обављање
послова заштите од НУС на територији Р.Србије које издаје МУП РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ-СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ у складу са Уредбом о заштити
од неексплодираних убојитих средстава („Сл.гласник РС“ 70/2013), а које
обухвата пиротехнички надзор. (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из Одељка 3 овог поглавља
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
6) Пословни капацитет – да је Понуђач у периоду од пет година које претходе
објављивању предметног позива за подношење понуда (мај 2011. – мај 2016.
годинe) пружaо услуге пиротехничког надзора у износу (фактурисана вредност
без ПДВ) једнаком или већем од укупне процењене вредности по предметном
позиву за подношење понуде.
7) Кадровски капацитет – да понуђачима у тренутку подношења понуде има у
радном односу или ангажоване по уговору о делу или уговору о привременим и
повременим пословима, најмање 5 пиротехничара и најмање 2 стручна лица за
санитетско обезбеђење који ће бити одговорни за реализацију уговора о
предметној јавној набавци
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду
подноси самостално или са подизвођачима, док група понуђача додатне
услове испуњава заједно.
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.
тач. 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА (осим услова из 75. ст. 1. тач. 5. Закона),
у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), и чл. 75. ст. 2. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом. 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 4.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНОГ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5 за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 2. Закона, понуђач доказује
достављањем следећих докумената:


Копија важећег овлашћења за обављање послова заштите од НУС на
територији Р.Србије које издаје МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-СЕКТОР ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ у складу са Уредбом о заштити од
неексплодираних убојитих средстава („Сл.гласник РС“ 70/2013), а које
обухвата пиротехнички надзор.

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих докумената:


За пословни капацитет:
- Потврде претходних наручилаца / купаца (у форми датој у Поглављу XII)
чиме Понуђач доказује да је у периоду од пет година које претходе
објављивању предметног позива за подношење понуда пружaо услуге
пиротехничког надзора у износу (фактурисана вредност без ПДВ) једнаком
или већем од укупне процењене вредности по предметном позиву за
подношење понуде. Износи из достављених потврда се сабирају. Наручилац
ће користити прибављене податке само за потребе конкретне јавне набавке
и задржава право провере података. Уколико Понуђач наступа са
подизвођачем узимају се у обзир само референце Понуђача, а не и
референце подизвођача.



За кадровски капацитет:
- Изјава понуђача у складу са Обрасцем изјаве о кадровском капацитету Поглављу XIII, којим потврђује да располаже довољним кадровским
капацитетом, односно да ангажује тражена лице и
- За сва лица именована у Изјави - Поглављу XIII: копија уговора о раду,
односно копија уговора о делу, односно копија уговора о повремени и
привременим пословима.
За пиротехничаре наведене у Изјави -Поглављу XIII:
- копије јавних исправа да су оспособљени за обављање послова заштите
од НУС;
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- копију лекарских уверења о здравственој способности, да су здравствено
способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан 41. Закона о
безбедности здрављу на раду “Службени гласник РС“, број 101/05), издатих
од стране овлашћене Службе медицине рада у Р. Србији.
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума 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 оквирног споразума/уговора, односно током
важења оквирног споразума/уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________ (навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга ЈН број 81/У/16, испуњава услове
из чл. 75. (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.) Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован
одговарајући регистар;

код

надлежног

органа,

односно

уписан

у

2) 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

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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У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу изјаву
4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________________________
(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке услуга, ЈН број 81/У/16
испуњава услове из чл. 75. (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.) 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 и датум:

Понуђач: Печат и потпис

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

Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала
документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
(2)

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 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 на адресу: Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо
Београд, Трг Николе Пашића 10, са назнаком: “ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ОД
НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА И ПИРОТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
ПРИЛИКОМ РАДОВА НА ИСКОПУ ЗЕМЉЕ – јавна набавка 81/У/16 – НЕ
ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 18.05.2016. године до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом
(3)

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ
ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Од Понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све
инструкције, обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по
истима поступи. Понуда се саставља тако што Понуђач уноси тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља документа и
доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом конкурсном
документацијом. Све изјаве, образац понуде и модел уговора, који су саставни
делови понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.
ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:
 Доказ о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН - Поглавље IV/3.
Изјава понуђача о испуњавању услова.
 Доказ о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН - Поглавље IV/4.
Изјава подизвођача о испуњавању услова (уколико је применљиво)
 Докази о испуњавању услова из члана 75. ст. 1 тач. 5 ЗЈН
 Докази о испуњавању услова из члана 76. ЗЈН

Страна 13 од 44 конкурсне документације 81/У/16

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

 Образац Подаци о понуђачу - Поглавље VI/1.
 Образац Изјава о наступу понуђача - Поглавље VI/2.
 Образац Подаци о подизвођачу - Поглавље VI/3. (уколико је применљиво)
 Образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди - Поглавље VI/4. (уколико је
применљиво)
 Образац понуде - Поглавље VI/5
 Образац структуре цене - Поглавље VI/6
 Образац изјаве о независној понуди - Поглавље VII
 Модел оквирног споразума – Поглавље IX
 Модел појединачног уговора – Поглавље X
 Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке – доставља се уколико понуду подноси
група понуђача – Поглавље XI.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и
посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост
понуде. Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену
стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном,
понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
поштовању обавеза из чл.75... Закона...), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.
81. Закона.
(4)

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
(5)

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
(6)

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде,
Понуђач може изменити или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу
доставити измену / допуну на исти начин на који је поднео оригиналну понуду. У
случају измене или допуне понуде, неопходно је да понуђач нагласи које елементе
понуде мења односно допуњава. На коверти, односно кутији у којој понуђач
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подноси измену или допуну понуде, понуђач мора назначити “измена понуде” или
“допуна понуде”.
Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако
што ће Наручиоцу доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани
захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и овлашћење за преузимање понуде,
оверено од стране овлашћеног лица понуђача.
(7)

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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
(8)

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Поглављу Обрасци
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 оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирни
споразум и у појединачном 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 поглавља IV одељак 4.).
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.
(9)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. У складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум – Поглавље XI којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
(10) МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се 18.05.2016. године у 10,10 часова у
Службеним просторијама Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о
Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд. Понуђачи пре почетка јавног отварања
понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда, издато на меморандуму понуђача које је заведено и датирано.
(11) НАЧИН ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ОСТАЛИ УСЛОВИ
11.1 Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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.
11.2 Начин плаћања
Плаћање ће се вршити по извршеној услузи, на основу појединачно закључених
уговора о јавној набавци. Плаћање ће се вршити у року који одреди Понуђач, а који
не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од датума пријема исправне
фактуре и Записника о примопредаји услуга потписаног од стране представника
Наручиоца и Понуђача/Добављача.
11.3. Место вршења услуга
У периоду трајања оквирног споразума, услуге које су предмет набавке ће се
вршити на следећим локацијама:
- Зона аеродрома „Константин Велики“ Ниш,
- Зона аеродрома „Батајница“ Батајница.
11.4 Рок извршења услуге
У периоду трајања оквирног споразума, Наручилац ће закључивати са Понуђачем
појединачне уговоре у оквиру којих ће бити дефинисан рок за извршење сваког
појединачног посла.
11.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контролу квалитета пружене услуге спроводи лице овлашћено код наручиоца за
надзор над праћењем уговора.
Услуге која су предмет јавне набавке морају да се извршавају благовремено,
стручно и квалитетно, у потпуности према међународним стандардима за
хуманитарно разминирање - IMAS, а у складу са домаћим прописима, нормативима
и стандардима (Уредба о заштити ид неексплодираних убојних средстава, Сл.
гласник РС, број 70/2013).
(12) ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђачи цену изражавају као укупну цену у динарима са и без пореза на додату
вредност у Републици Србији1, у коју су урачунати сви трошкови који се односе на
реализацију предметног оквирног споразума/уговора о јавној набавци.
Јединичне цене из Поглавља VI/6 Образац структуре цене су фиксне и не могу се
мењати за све време важења оквирног споразума, односно појединачно
закљученог уговора. Наручилац је изразио количине (број сати рада) у Обрасцу
структуре цене на основу процене потреба за период од две године.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
(13) ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА
СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Није применљиво у предметном поступку јавне набавке.
(14) ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
14.1 – Средство финансијског обезбеђења у оквирном споразуму
Добављач (Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум) је дужан да у року
од 10 дана од датума закључења оквирног споразума достави:
1

С обзиром да пружање предметне услуге подлеже обрачуну и плаћању ПДВ-а у Р.Србији, страни
Понуђач је у обавези да обрачуна и плати ПДВ у Р.Србији (путем пореског пуномоћника у складу са
чл. 10 став 2. Закона о порезу на додату вредност) тако да и он изражава цену са и без обрачунатог
пореза на додату вредност (ПДВ) плативог у Републици Србији.
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- бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла и
евентуално плаћање уговорне казне, оверену, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, регистровану у Регистру меница Народне банке
Србије са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока
важности оквирног споразума;
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% укупне вредности
оквирног споразума за период од две године без ПДВ-а, без сагласности
добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из
закљученог оквирног споразума;
- захтев за регистрацију менице, оверену од пословне банке изабраног
понуђача и
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичанпотпису у картону депонованих потписа. У случају промене лица
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев
понуђача.
14.2 – Средство финансијског обезбеђења у појединачном уговору
Добављач (Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум) је дужан да у року
од 10 дана од датума закључења сваког појединачног уговора достави:
- бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла,
оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије са роком важења
који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности појединачног уговора;
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
појединачног уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на
наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- захтев за регистрацију менице, оверену од пословне банке изабраног
понуђача и
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
потпису у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени
уговор.
По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев
Даваоца услуге.
(15) ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди. Наручилац ће као поверљива третирати она документа (странице
документа) која у десном горњем углу имају ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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(16) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о
јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Електронска адреса за контакт је - e-mail: tender@smatsa.rs.
Додатне информације, појашњења или евентуално указивање на недостатке и
неправилности у конкурсној документацији упућују се у виду захтева, а са назнаком
„Захтев за додатним информацијама, односно појашњењем конкурсне
документације, или указивање на недостатке и неправилности у конкурсној
документацији“, уз обавезну напомену о предмету набавке.
У случају да заинтересовано лице затражи додатне информације или појашњења,
наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки ( http://portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници
(www.smatsa.rs). Тражење додатних информација и појашњења телефоном није
дозвољено.
(17) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако
се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
(18) ПРЕГОВАРАЊЕ
Није применљиво у предметном поступку јавне набавке.
(19) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена укупна цена услуга (податак
из Обрасца понуде) у динарима без ПДВ-а.
(20) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, додатно
рангирање тих понуда ће се извршити на основу дужег рока плаћања (податак из
Обрасца понуде).
(21) ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75.
СТАВ 2) ЗАКОНА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе 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. Наведена изјава се доставља уз понуду
(Образац изјаве из поглавља IV Одељак 3).
(22) ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Страна 18 од 44 конкурсне документације 81/У/16

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

(23) ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о
јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу
поступак заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији, Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и својој интернет страници (www.smatsa.rs),
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева, а исто садржи податке из
прилога 3Љ Закона.
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 слкаду са чланим 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3.
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 члана 149
став 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре исткеа тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара.
Упутство у уплати таксе налази се на интернет страници Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки (http://www.ujn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplatirepublicke-administrativne-takse.html).
(24) ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Наручилац је дужан да оквирни споразум са једним понуђачем у складу са
моделом оквирног споразума из Поглавља IX из предметне конкурсне
документације, достави на потписивање понуђачу којем је исти додељен, у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да га закључи, Наручилац
може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњен, потписан и оверен модел
оквирног споразума као доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој
конкурсној документацији.
Трајање оквирног споразума је до утрошка средстава у износу укупне процењене
вредности предметне јавне набавке без пореза на додату вредност који се
обрачунава у Републици Србији, а најкасније до истека периода од две године од
датума ступања истог на снагу.
(25) НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити са
Добављачем на основу цена из његове понуде достављене у поступку јавне
набавке мале вредности, а у складу са моделом уговора из Поглавље X предметне
конкурсне документације. Добављач је дужан да наручиоцу достави потписан
уговор у року од 7 дана од датума пријема истог.
Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњен, потписан и оверен модел уговора
о јавној набавци из Поглавље X предметне конкурсне документације, као доказ да
понуђач прихвата све његове елементе. При закључивању појединачних уговора не
могу се мењати битни услови из оквирног споразума.
(26) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све
инструкције, обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по
истима поступи. Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (када постоји
такав услов);
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама;
3) не испуњава све техничке спецификације;
4) ограничава права Наручиоца;
5) условљава права Наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели оквирни споразум понуђачу чија понуда садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од
упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама
веће од процењене вредности јавне набавке.
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Образац VI - 1
VI ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
1. 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

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац VI - 2
2. ИЗЈАВА О НАСТУПУ ПОНУЂАЧА

Понуду подноси:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
B) 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.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац VI – 3
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац VI – 4
4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац VI – 5
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Ова понуда се односи на набавку услуга – Услуге заштите од неексплодираних
убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље
(ЈН 81/У/16), у складу са предметном конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуде.
Период важења понуде
(не мање од 30 дана)
Укупна понуђена цена

_____ дана од датума отварања понуда
____________ динара без ПДВ-а, односно
____________ динара са ПДВ-ом

Начин плаћања
(не краћи до 15 и не дужи од
45 календарских дана)

Рок за извршење услуге

Место извршење услуге

Плаћање ће се вршити по извршеној услузи, у року од
_____ дана од датума пријема исправне фактуре и
Записника о примопредаји услуга потписаног од стране
овлашћених представника Наручиоца и Добављача.
У периоду трајања оквирног споразума, Наручилац ће
закључивати са Добављачем појединачне уговоре у
оквиру којих ће бити дефинисан рок за извршење
сваког појединачног посла.
- Зона аеродрома „Константин Велики“ Ниш,
- Зона аеродрома „Батајница“ Батајница

Услуге која су предмет јавне набавке морају да се извршавају благовремено,
стручно и квалитетно, у потпуности према међународним стандардима за
хуманитарно разминирање - IMAS, а у складу са домаћим прописима, нормативима
и стандардима (Уредба о заштити ид неексплодираних убојних средстава, Сл.
гласник РС, број 70/2013)
У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију
предметне јавне набавке.
Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и
конкурсне документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу
са предметним позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

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.
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Образац VI - 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ2
Колона „Процењена количина“:

Наручилац је изразио број часова рада на основу процене. Након потписивања појединачних
уговора, биће утврђен број часова рада на основу стварних потреба Наручиоца.

Табела 1 - Услугe пиротехничког надзора приликом извођења земљаних радова на ископу земље
у РСД
Процењена
Јединична
Укупна цена
ОПИС УСЛУГЕ
Јед. мере
количина
цена без ПДВ
без ПДВ
1. Пиротехнички надзор приликом извођења земљаних радова на ископу траса за постављање телекомункационих и
електроенергетских водова. Преглед трасе на којој се изводе земљани радови у слојевима од око 50цм, па све до потребне дубине.
После сваког прегледа (слој од 50цм) дати сагласност извођачу радова за наставак радова уписом у грађевински дневник. Све време
извођења радова на ископу обезбедити константно дежурство и надгледање радова дајући упутства руковаоцима машина, уз обавезно
вођење дневника рада и достављање дневних и недељних извештаја.
Обрачун по радном часу.
1.1 Зона аеродрома „Констатнтин Велики“ Ниш,

радни час

200

1.2 Зона аеродрома Батајница

радни час

120
УКУПНО без ПДВ:
ПДВ (стопа и износ)
УКУПНО са ПДВ:

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

2

Понуђач попуњава и оверава Oбразац структуре цене печатом и потписом овлашћеног лица. Прихватљива понуда мора да садржи цене за све
позиције како је предвиђено у табели.
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VII ИЗЈАВA 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, ЈН 81/У/16 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

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.

Страна 27 од 44 конкурсне документације 81/У/16

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

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 у поступку јавне набавке ЈН 81/У/16 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.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГE ЗАШТИТЕ ОД НУС И ПИРОТЕХНИЧКИ
ПРЕГЛЕД ПРИЛИКОМ РАДОВА НА ИСКОПУ ЗЕМЉЕ – ЈН 81/У/16
закључен између:
КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО ИЗ БЕОГРАДА,
Трг Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа
директор Радојица Ровчанин (у даљем тексту: Наручилац)
и
(у даљем тексту: Добављач), са друге стране,
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују да:
- је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале
вредности - услугe заштите од неексплодираних убојних средстава (у даљем
тексту: НУС) и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље ЈН
81/У/16, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на
период од две године;
- да је Добављач поднео понуду бр.-------- од --------- (попуњава наручилац) која
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума NAB.00. бр.
------ од ----------- 2016. године (попуњава наручилац), у складу са којом се
закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање
уговора о јавној набавци;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, на
основу овог оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење појединачних
уговора за пружање услуга - услуга заштите од неексплодираних убојних
средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље између
Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за
ЈН 81/У/16, у свему у складу са понудом Добављача бр.-------- од --------(попуњава Наручилац), одредбама овог оквирног споразума и стварним
потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу овог
оквирног споразума и чини његов саставни део. Обим и количина услуга
наведена у спецификацији је дата оквирно, док ће се стваран обим и количина
дефинисати у појединачним уговорима.
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(уколико није примењиво брише се)
Добављач ће пружати услугу која је предмет оквирног споразума преко
подизвођача _____________________________________________________, ул
_______________________________________________ из _________________.
у делу: _______________________________ (попуњава Добављач).
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника Наручиоца и Добављача и важи до момента када вредност
пружених услуга достигне укупну вредност оквирног споразума из члана 3. стaв
1. оквирног споразума, о чему ће Наручилац обавестити Добављача писаним
путем, а најкасније до истека периода од две године од датума ступања
оквирног споразума на снагу.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање
више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ И
НАЧИН ПРОМЕНЕ ЦЕНА
Члан 3.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 4.000.000 динара, без ПДВ-а
који се обрачунава у Републици Србији.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду важења оквирног
споразума.
Јединичне цене су исказане у понуди Добављача у динарима, без и са ПДВ-а.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће поптисати уговор о јавној набавци у складу
са моделом уговора из конкурсне документације ЈН 81/У/16, а на основу
јединичних цена из Обрасца структуре цене из Понуде и доставити га
Добављачу на потписивање на адресу: __________________________________
(уписати адресу на коју се доставља поптисан уговор).
Добављач је дужан да, уговор о јавној набавци из претходног става овог члана,
потписан од стране овлашћеног лица, Наручиоцу достави на адресу: Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Србија, у року од 7 календарских дана
од датума пријема истог.
Уколико Добављач не достави потписан уговор о јавној набавци у року из става
2. овог члана, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења из члана 14.
оквирног споразума.
Члан 5.
Појединачни уговор се закључује под условима из овог оквирног споразума у
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања и рока одзива и
извршења услуге. Обим и количина услуга из Обрасца структуре цене из
Понуде су оквирне и биће прецизно дефинисане кроз појединачне уговоре.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање ће се вршити по извршеној услузи, у року од ______ (преписати из
обрасца понуде) дана од датума пријема исправне фактуре и Записника о
примопредаји услуга обостано потписаног од стране овлашћених лица обе
уговорне стране.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 7.
Добављач је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан у
појединачном уговору о јавној набавци, који дефинише Наручилац.
Рок за извршење услуга ће се дефинисати између уговорних страна у сваком
конкретном случају (у сваком уговору), у зависности од врсте и обима
појединачног посла.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
У периоду трајања оквирног споразума, услуге које су предмет набавке ће се
вршити на следећим локацијама:
1. Зона аеродрома „Константин Велики“ Ниш;
2. Зона аеродрома Батајница.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 9.
Добављач се обавезује да приликом реализације сваког појединачног уговора
уговора:
1. услуге из чл. 1 изврши благовремено, стручно и квалитетно, у
потпуности према међународним стандардима за хуманитарно
разминирање - IMAS, а у складу са домаћим прописима, нормативима и
стандардима (Уредба о заштити ид неексплодираних убојних средстава,
Сл. гласник РС, број 70/2013).;
2. спроводи мере безбедности и здравља на раду сходно важећим
прописима из ове области
3. пружа услуге из чл. 1 уговора у свему према понуди, одредбама
оквирног споразума и овог уговора;
4. комуницира и сарађује са овлашћеним представником/цима Наручиоца и
извођача грађевинских радове за које се врши пиротехнички надзор;
5. обезбеди санитетско возило са санитетским материјалом, опремом и
санитетском екипом за санитетско обезбеђење
6. у току пружања Услуга, води дневник рада, на основу кога сачињава и
доставља Наручиоцу недељни извештај о раду;
7. у случају откривања НУС, Добављач је дужан да обезбеди, откопа,
препозна НУС и о томе обавести Центар за разминирање и Сектор за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова. Уклањање НУС
од стране Добављач током пиротехничког прегледа није дозвољено,
осим у случају непосредне угрожености безбедности грађана или лица
која врше послове прегледа.
8. након уклањања или уништења НУС, писаним путем, обавештава
извођача грађевинских радова да се радови могу наставити преко
грађевинског дневника;
9. сноси све последице штетних догађаја насталих у вези са обављањем
његових делатности и дужности, као и било којих других активности
везаних за реализацију појединачног уговора, а које се односе на:
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штете на имовини - објектима, опреми, уређајима, машинама,
моторним возилима, путној инфраструктури и слично, као и
телесне повреде (укључујући смрт).

Члан 10.
Добављач се обавезује да у року од 10 календарских дана од датума ступања
сваког појединачног уговора на снагу наручиоцу достави следећу
документацију:
1. списак са подацима запослених који ће бити ангажовани на предметним
активностима и то:
 презиме, име оца и име,
 ЈМБГ, дан, месец, година, место и држава рођења,
 држављанство,
 пребивалиште,
 број пасоша датум издавања, рок важења и назив органа који га је
издао. Држављани Србије, БиХ и Црне Горе могу уместо пасоша
користити личну карту за коју је такође потребно доставити број,
датум издавања, рок важења и назив органа издавања.
2. оверене копије доказа да су пиротехничари-деминери, који ће
непосредно
бити
ангажовани
на
предметним
активностима,
оспособљени за обављање послова хуманитарног разминирања;
3. оверену копију лекарских уверења о здравственој способности
запослених који ће бити ангажовани на предметним активностима, да су
здравствено способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан
41. Закона о безбедности здрављу на раду “Службени гласник РС“, број
101/05), издатих од стране овлашћене Службе медицине рада у Р.
Србији;
4. податке о особама, члановима санитетског тима са овереном копијом
дипломе о оспособљености медицинског радника и овереном копијом
возачке дозволе за возача санитета, списак санитетског материјала и
уређаја (у складу са Међународним стандардима за хуманитарно
разминирање - IMAS), као и податке о санитетском возилу које ће
дежурати у току обављања радова;
5. списак опреме и алата који ће се користити на пројекту;
6. списак, серијски број, марку и тип детектора који ће се користити
(детектори подлежу верификацији – провери на терену);
7. списак, серијски број и назив произвођача заштитне опреме за деминере
(заштитни прслук, шлем са визиром) са доказима о њиховој исправности,
односно року употребе. Серијски бројеви треба да буду постављени од
стране произвођача опреме и јасно видљиви. Копије гаранција и атеста
заштитне опреме морају бити оверене;
8. списак пиротехничара – деминера са наведеним називом и серијским
бројем заштитне опреме (шлем са визиром и панцирни заштитни прслук)
и детектора, које је сваки од њих задужио и потврдио то својеручним
потписом.
Уколико у току извршења уговора неко од ангажованих лица престане да ради
из било ког разлога, Добављач ће одмах о томе обавести Наручиоца.
Добављач може извршити замену лица само уколико су њихове квалификације
и способности једнаке или боље од оних који се односе на лица наведена у
Понуди, уз претходно одобрење Наручиоца;
Оригинале или оверене копије докумената из става 1. овог члана, Добављач ће
за време пружања услуге чувати на на месту пружања услуге.
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Члан 11.
Добављач се обавезује да у року од 10 календарских дана од датума ступања
сваког појединачног уговора на снагу Наручиоцу достави оверене копије
следећих полиса осигурања:
1. оверену копију полисе осигурања да су запослени, који ће бити
ангажовани на предметним активностима, осигурани и то: за случај
повређивања на износ од 125.000 евра или на исти износ у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије (НБС) на
дан закључивања уговора о обављању разминирања; за случај смрти на
износ од 100.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора. Полиса треба
да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим. Уколико
се једна полиса односи на више особа Добављач је у обавези да уз
такву полису приложи и оверен и потписан списак на свом меморандуму
који садржи податке о осигураним лицима и бројем полисе.
2. оверену копију полисе осигурања за случај повређивања или смрти
трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на
износ од 50.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора. Полиса треба
да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим;
3. оверену копију полисе осигурања за губитак или оштећење имовине
трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на
износ од 40.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора.
Уколико било која од полиса осигурања из става 1. овог члана уговора садржи
клаузулу да „Полиса не производи правно дејство ако премија осигурања није
плаћена у уговореном року“, уз оверену копију полисе осигурања потребно
приложити оверену копију доказа о извршеној уплати премије осигурања
(потврда о уплати Добављача или писана изјава осигуравајуће куће).
Оригинале или оверене копије полиса осигурања из става 1. овог члана,
Добављач ће за време пружања услуге чувати на месту пружања услуге.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да приликом извршења сваког појединачног уговора:
 одреди лице/а за комуникацију са Добављачем и надзор над извршењем
уговора;
 у року од 5 дана од дана достављања документације из чл. 7 и 8.
уговора, изда писану сагласност на достављену документацију односно
примедбе које је Добављач дужан да отклони у року који дефинише
Наручилац;
 након издавања сагласности на достављену документацију из чл. 7 и 8.
уговора, уведе Добављача у посао и
 обезбеди приступ локацији као и приступ свим осталим местима која су
по природи ствари неопходна за уредно извршавање појединачних
уговора.
ПРИМОПРЕДАЈА УСЛУГА
Члан 13.
Представници Наручиоца и Добављача извршиће примопредају извршених
услуга и о томе ће сачинити записник.
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да своје евентуалне примедбе у
вези извршених услуга одмах саопшти Добављачу.
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Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама
Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди
Наручилац.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења овог
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство
обезбеђења за добро извршење посла из овог оквирног споразума, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
оквирног споразума без ПДВ-а за период од две године.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу
– писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног
споразума.
Наручилац ће активирати дату меницу уколико Добављач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или ако
не достави понуду или не закључи појединачни уговор у складу са овим
оквирним споразумом.
ВИША СИЛА
Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе
које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних
оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања
више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом
могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити
одговарајуће доказе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе.
Члан 17.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 18.
Овај оквирни споразум ступа на снагу даном потписвања од стране обе уговрне
стране.
Члан 19.
Овај оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ
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X

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ЈН 81/У/16

закључен између:
КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО ИЗ БЕОГРАДА,
Трг Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа
директор Радојица Ровчанин (у даљем тексту: Наручилац)
и
(у даљем тексту: Добављач), са друге стране,
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
Уговорне стране сагласно констатују:
- је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале
вредности - услугe заштите од неексплодираних убојних средстава (у даљем
тексту: НУС) и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље ЈН
81/У/16, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на
период од две године;
- да је Добављач поднео понуду бр.-------- од --------- (попуњава наручилац) која
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број (попуњава
Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о пружању услугe заштите од
неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова
на ископу земље за поједину ставку у зависности од потреба Наручиоца.
- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац)(брише се ако није примењиво).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услугe заштите од неексплодираних убојних
средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље за ставку
(попуњава Наручилац) :
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Спецификација услуге (Прилог 1) је дата у прилогу овог уговора и чини његове
саставне делове.
ЦЕНА
Члан 2.
Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац).
У цену услуга урачунати су и сви зависни трошкови.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума,
односно појединачно закљученог уговора.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се вршити по извршеној услузи, у року од _____ дана од датума
пријема исправне фактуре и Записника о примопредаји услуга потписаног од
стране лица овлашћеног обе уговорне стране.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 4.
(биће преузето из понуде).
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
(биће преузето из понуде).
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 6.
Добављач се обавезује да приликом реализације овог уговора:
1. услуге из чл. 1 изврши благовремено, стручно и квалитетно, у
потпуности према међународним стандардима за хуманитарно
разминирање - IMAS, а у складу са домаћим прописима, нормативима и
стандардима (Уредба о заштити ид неексплодираних убојних средстава,
Сл. гласник РС, број 70/2013).;
2. спроводи мере безбедности и здравља на раду сходно важећим
прописима из ове области
3. пружа услуге из чл. 1 уговора у свему према понуди, одредбама
оквирног споразума и овог уговора;
4. комуницира и сарађује са овлашћеним представником/цима Наручиоца и
извођача грађевинских радове за које се врши пиротехнички надзор;
5. обезбеди санитетско возило са санитетским материјалом, опремом и
санитетском екипом за санитетско обезбеђење
6. у току пружања Услуга, води дневник рада, на основу кога сачињава и
доставља Наручиоцу недељни извештај о раду;
7. у случају откривања НУС, Добављач је дужан да обезбеди, откопа,
препозна НУС и о томе обавести Центар за разминирање и Сектор за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова. Уклањање НУС
од стране Добављач током пиротехничког прегледа није дозвољено,
осим у случају непосредне угрожености безбедности грађана или лица
која врше послове прегледа.
8. након уклањања или уништења НУС, писаним путем, обавештава
извођача грађевинских радова да се радови могу наставити преко
грађевинског дневника;
9. сноси све последице штетних догађаја насталих у вези са обављањем
његових делатности и дужности, као и било којих других активности
везаних за реализацију појединачног уговора, а које се односе на:
 штете на имовини - објектима, опреми, уређајима, машинама,
моторним возилима, путној инфраструктури и слично, као и
 телесне повреде (укључујући смрт);
Члан 7.
Добављач се обавезује да у року од 10 календарских дана од датума ступања
овог уговора на снагу наручиоцу достави следећу документацију:
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1. списак са подацима запослених који ће бити ангажовани на предметним
активностима и то:
– презиме, име оца и име,
– ЈМБГ, дан, месец, година, место и држава рођења,
– држављанство,
– пребивалиште,
– број пасоша датум издавања, рок важења и назив органа који га је
издао. Држављани Србије, БиХ и Црне Горе могу уместо пасоша
користити личну карту за коју је такође потребно доставити број,
датум издавања, рок важења и назив органа издавања.
2. оверене копије доказа да су запослени пиротехничари-деминери, који ће
непосредно
бити
ангажовани
на
предметним
активностима,
оспособљени за обављање послова хуманитарног разминирања.
3. оверену копију лекарских уверења о здравственој способности
запослених који ће бити ангажовани на предметним активностима, да су
здравствено способни да обављају послове са повећаним ризиком (Члан
41. Закона о безбедности здрављу на раду “Службени гласник РС“, број
101/05), издатих од стране овлашћене Службе медицине рада у Р.
Србији;
4. податке о особама, члановима санитетског тима са овереном копијом
дипломе о оспособљености медицинског радника и овереном копијом
возачке дозволе за возача санитета, списак санитетског материјала и
уређаја (у складу са Међународним стандардима за хуманитарно
разминирање - IMAS), као и податке о санитетском возилу које ће
дежурати у току обављања радова;
5. списак опреме и алата који ће се користити на пројекту;
6. списак, серијски број, марку и тип детектора који ће се користити
(детектори подлежу верификацији – провери на терену);
7. списак, серијски број и назив произвођача заштитне опреме за деминере
(заштитни прслук, шлем са визиром) са доказима о њиховој исправности,
односно року употребе. Серијски бројеви треба да буду постављени од
стране произвођача опреме и јасно видљиви. Копије гаранција и атеста
заштитне опреме морају бити оверене;
8. списак пиротехничара – деминера са наведеним називом и серијским
бројем заштитне опреме (шлем са визиром и панцирни заштитни прслук)
и детектора, које је сваки од њих задужио и потврдио то својеручним
потписом.
Уколико у току извршења уговора неко од ангажованих лица престане да ради
из било ког разлога, Добављач ће одмах о томе обавести Наручиоца.
Добављач може извршити замену лица само уколико су њихове квалификације
и способности једнаке или боље од оних који се односе на лица наведена у
Понуди, уз претходно одобрење Наручиоца;
Оригинале или оверене копије докумената из става 1. овог члана, Добављач ће
за време пружања услуге чувати на на месту пружања услуге.
Члан 8.
Добављач се обавезује да у року од 10 календарских дана од датума ступања
овог уговора на снагу Наручиоцу достави оверене копије следећих полиса
осигурања:
1. оверену копију полисе осигурања да су запослени, који ће бити
ангажовани на предметним активностима, осигурани и то: за случај
повређивања на износ од 125.000 евра или на исти износ у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије (НБС) на
дан закључивања уговора о обављању разминирања; за случај смрти на
износ од 100.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
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2.

3.

према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора. Полиса треба
да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим. Уколико
се једна полиса односи на више особа Добављач је у обавези да уз
такву полису приложи и оверен и потписан списак на свом меморандуму
који садржи податке о осигураним лицима и бројем полисе.
оверену копију полисе осигурања за случај повређивања или смрти
трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на
износ од 50.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора. Полиса треба
да покрива и све медицинске трошкове настале у вези са тим;
оверену копију полисе осигурања за губитак или оштећење имовине
трећих лица коју су изазвали поступци или пропусти извођача радова на
износ од 40.000 евра или на исти износ у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан закључивања уговора.

Уколико било која од полиса осигурања из става 1. овог члана уговора садржи
клаузулу да „Полиса не производи правно дејство ако премија осигурања није
плаћена у уговореном року“, уз оверену копију полисе осигурања потребно
приложити оверену копију доказа о извршеној уплати премије осигурања
(потврда о уплати Добављача или писана изјава осигуравајуће куће).
Оригинале или оверене копије полиса осигурања из става 1. овог члана,
Добављач ће за време пружања услуге чувати на на месту пружања услуге.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да прилико извршења овог уговора:
 одреди лице/а за комуникацију са Добављачем и надзор над извршењем
уговора и
 у року од 5 дана од дана достављања документације из чл. 7 и 8.
уговора, издата писану сагласност на достављену документацију
односно примедбе које је Добављач дужан да отклони у року који
дефинише Наручилац;
 након издавања сагласности на достављену документацију из чл. 7 и 8.
уговора, уведе Добављача у посао;
 обезбеди приступ локацији као и приступ свим осталим местима која су
по природи ствари неопходна за уредно извршавање појединачних
уговора.
ПРИМОПРЕДАЈА УСЛУГА
Члан 10.
Представници наручиоца и добављача извршиће примопредају извршених
услуга и о томе ће сачинити записник.
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да своје евентуалне примедбе у
вези извршених услуга одмах саопшти Добављачу.
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама
Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди
Наручилац.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења овог
уговора, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
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извршење посла из овог уговора, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а за цео период важења уговора.
Наручилац ће активирати дату меницу уколико Добављач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу
– писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења овог уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
У случају да дође до кашњења рока из чл. 4 уговора, Наручилац наплатити
Добављачу уговорену казну за сваки дан закашњења у висини од 0,5%, а
највише до 10% укупне уговорене цене из члана 2. овог уговора.
ВИША СИЛА
Члан 13.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више
силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом
могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити
одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
У случају да Добављач не врши своје обавезе утврђене овим Уговором,
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути и у следећим
случајевима:
- споразумом уговорних страна;
- по протеку отказног рока од 30 дана.
У случају да било која од уговорних страна сматра да постоји повреда
уговорних обавеза, дужна је да писаним путем о томе обавестити другу
уговорну страну у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за настанак повреде.
Уговорне стране могу споразумно раскинути Уговор.
Писаним актом о споразумном раскиду Уговора, уговорне стране ће регулисати
међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.
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Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза, а која
је изазвана од стране Добављача, Добављач је дужан да надокнади Наручиоцу
штету у целости.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе.
Члан 13.
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписвања од стране обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ
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XI СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО
И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.
________________________ од ____.____.2016. године за јавну набавку Услуге
заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед
приликом радова на ископу земље – ЈН 81/Д/16 у циљу извршења предметне
јавне се обавезују, како следи:
Члан 1.
Понуђач из Групе понуђача:
___________________________________________________________________,
ће бити носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.
Члан 2.
Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:
___________________________________________________________________.

датум: ______________
место: _______________

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________

М.П.

потпис овлашћеног лица ___________________
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XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 3
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2)
Закона о јавним набавкама, издаје се
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
којом се потврђује да је понуђач
___________________________________________________________________,
(назив и седиште понуђача)
за наручиоца / купца квалитетно пружио услуге пиротехничког надзора:
(опис локације)
чија је фактурисана вредност______________________ динара без ПДВ-а.
Датум завршетка услуге је ________________4

Потвда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услугe заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед
приликом радова на ископу земље (ЈН 81/У/16), и у друге сврхе се не може
користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
М.П.

Законски заступник

У _____________
Дана __________

Попунити сва осенчена поља и све податке купца / наручиоца. По потреби, образац
умножити у више примерака и попунити за сваког купца / наручиоца. Потврду оверава
печатом и потписом законски заступник претходног купца/наручиоца. Унети датум и
место овере.
4
Узима се у обзир само период мај 2011. године - мај 2016. године.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 5
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да Понуђач
__________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача),
има у радном односу или ангажоване по уговору о делу или уговору о
привременим и повременим пословима, следећа лица који ће бити ангажована
за реализацију уговора о предметној јавној набавци:
Име и презиме

занимање

1

пиротехничар

2

пиротехничар

3

пиротехничар

4

пиротехничар

5

пиротехничар

6

санитетско особље

7

санитетско особље

- За сва наведена лица из овог Обрасца - Изјаве се прилаже (зависно од начина
запослења/ангажовања): копија уговора о раду или копија уговора о делу или
копија уговора о повремени и привременим пословима.
- За лица из тачака од 1) до 5) овог Обрасца достављају се: оверене јавне
исправе доказа да су оспособљени за обављање послова заштите од НУС и
оверене копије лекарских уверења о здравственој способности запослених који
ће бити ангажовани на предметним активностима, да су здравствено способни
да обављају послове са повећаним ризиком (Члан 41. Закона о безбедности
здрављу на раду “Службени гласник РС“, број 101/05), издатих од стране
овлашћене Службе медицине рада у Р. Србији;

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набваке мале вредности - услугe
заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед
приликом радова на ископу земље - ЈН 81/У/16 за потребе Контроле летења
Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у друге сврхе се не може
користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум:

5

Понуђач: Печат и потпис

Попунити сва осенчена поља.
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