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I.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг
Револуције 33/4, 16000 Лесковац,www.gradleskovac.org
Врста јавног наручиоца и његова основна делатност: Орган јединице локалне
самоуправе, опште јавне услуге
Основ изузећа: набавка на коју се Закон не примењује, у складу са чланом 27. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС '' бр. 91/2019) и одредби Правилника
о ближем уређивању поступка јавне набавке града Лесковца бр. 839/2020-III од
09.09.2020.год.
Позиција из Плана набавки на коју се Закон не примењује за 2021. годину: 0202
Врста предмета набавке: услуге
Предмет набавке: Набавка услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на
раду над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац
Општи речник набавки: 71317200 – услуге у области здравства и безбедности
Укупна прoцењена вредност предметне набавке: 351.200,00 динара без ПДВ-а.
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II.

ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

ЦИЉЕВИ, СВРХА И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ КООРДИНАТОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ НАД РАДОВИМА ПУШТАЊА У РАД ОБЈЕКАТА
ЛИНИЈЕ ВОДЕ ( I ФАЗА ) ЦППОВ
Наручилац је на основу спроведене јавне набавке број 057-3/21: Набавка радова на
пуштању у рад објеката линије воде (1.фаза) ЦППОВ Лесковац, на основу Одлуке о
додели уговора бр. 2176-404/2021-11 од 05.11.2021.године, закључио Уговор о извођењу
радова на пуштању у рад објеката линије воде (1.фаза) ЦППОВ града Лесковца, зав.бр.
код Наручиоца 2852/2021-IV од 26.11.2021.године и зав.бр. Извођача радова
RS2171.063.21.C од 03.12.2021.године, закључен у Лесковцу, дана 15.12.2021.године,
између:
НАРУЧИОЦА РАДОВА:
Града Лесковаца, Лесковац, Пане Ђукића 9-11, ПИБ 100545518 , матични број: 06856535,
кога заступа градоначелник др спец. мед Горан Цветановић (у даљем тексту: Наручилац)
и
ИЗВОЂАЧА РАДОВА:
VEOLIAWATERSOLUTIONS&TECHNOLOGIESDOOBEOGRAD, адреса: Македонска
30, место: Београд – Стари Град, 11000 Београд, Матични број: 17373331; ПИБ:
100269097- носилац посла које заступа Небојша Грбушић (у даљем тексту: Извођач
радова)
и чланова групе:
SET D.O.O. ŠABAC, адреса: Браће Недић бр. 1, место: 15000 Шабац, Матични број:
17526529; ПИБ: 103109358
OTV S.A.S., адреса: 1 place Montgolfier Immeuble l'Aquarene, место: 94410 Saint-Maurice,
Матични број: 433 998 473; ПИБ: FR 30433998473.
Предметна набавка се односи на набавку услуге – Ангажовање координаторa за
безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1.фаза)
Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Лесковац у Лесковцу, у
атару села Богојевце. Место извођења радова је локација Централног постројења за
пречишћавање отпадних вода Лесковац, објекти линије воде (1.фаза), КО Богојевце, око
5.5км северо‐ источно од градског подручја града Лесковца, у непосредној
близиниауто‐пута Београд–Скопље (E75) и локални пут/надвожњак Лесковац - Јашуња. У
непосредноj близини локациjе налазе се реке Jужна Морава (200 до 300m), река Ветерница
(око 800m), а дуж jуго-западне ограде локациjе ППОВ Лесковац пружа седренажни канал
назван Бара. Подручје комплекса Централног постројења за пречишћавање отпадних вода
града Лесковца обухвата катастарске парцеле на подручју КО Богојевце које су
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дефинисане Генералним урбанистичким планом ( Сл.гласник града Лесковца, бр. 4/13 ),
Просторним планом града Лесковца ( Сл.гласник града Лесковца, бр. 18/19 ) и Детаљним
урбанистичким планом комплекса Централног постројења за пречишћавање отпадних
вода града Лесковца у Богојевцу ( Сл.гласник града Лесковца, бр. 17/95 ) попис
катастарских парцела подручја дефинисаног Детаљним урбанистичким планом
Централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Лесковца обухвата следеће
катастарске парцеле КО Богојевце: 1177, 1178, 1180, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1184/1 (део),
1184/3, 1184/4, 1189/1, 1190/1, 1191, 1192,1194, 1195, 1196/1 и 1197. Укупна површина
парцела обухваћена детаљним урбанистичким планом износи око 24 ha. Ужа локација
самог постројења заузима површину од око 7,5 ha и налази се у делу комплекса на
следећим парцелама КО Богојевце, и то:
- I фаза ( реализација изградње објеката је завршена), објекти линије воде са
делимичним третманом муљаза 86 000 ЕС: 1177, 1178, 1180, 1182/1, 1182/2,
1189/1,1183, 1193,1195, 1184/3 и 1184/4 .
Сходно основном уговору за извођење радова на пуштању у рад објеката линије
воде (1.фаза) ЦППОВ, трајање уговора (временски оквир реализовања услуга) –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у рад
објеката линије воде (1.фаза) Централног постројења за пречишћавање отпадних вода
(ЦППОВ) Лесковац у Богојевцу, је оквирно 9 месеци од увођења у посао извођача радова
односно до коначног извођења радова основног уговора. Услуге координатора за
извођење радова се извршавају за све време реализације инвестиције до завршетка
извођења и примопредаје радова и време пружања услуга обухвата све фазе извођења
радова који су уговорени са Извођачем радова (укључујући продужетак рока извођења
радова), тако да су рокови за пружање услуга координатора за извођење радова
усаглашени са роком отпочињања и завршетка радова на пуштању у рад објеката линије
воде (1.фаза) ЦППОВ.
Цена за услугу координатора у току извођења радова на пуштању у рад
постројења, коју је понуђач радова дао у обрасцу структуре понуђене цене зависиће од
броја месеци извођења предметних радова. Обрачун броја месеци за исплату фактура за
предметну услугу координатора за безбедност и здравље на раду на радовима, зависиће од
броја месеци односно радних дана регистрованих у грађевинском дневнику који прати
извођење радова пуштања у рад објекта линије воде Постројења за пречишћавање
отпадних вода у Богојевцу. Максималан број месеци за обрачун услуге координатора за
безбедност и здравље на раду је 9 (девет) месеци, а у случају продужења рока за пуштање
у рад, понуђач је дужан да настави да врши предметну услугу која ће се плаћати
сразмерно повећању обима услуга, али не може премашити износ процењене вредности
предвиђене за извршење предметне набавке односно износ од 351.200,00 динара без ПДВа.
Услуге координатора за безбедност и здравље на раду наад радовима пуштања у
рад објеката линије воде Постројења з апречишћавање отпадних вода почињу да теку од
почетка радова, односно од дана увођења у посао, а што се констатује записником и траје
током целог периода пуштања у рад односно до окончања свих радова, а што се констатује
грађевинским дневником.
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Правни основ
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.
101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), Уредбом о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/2009, 95/2010
и 98/2018, у даљем тексту: Уредба) и важећим прописима из ове области, неопходно је
ангажовати координатора за безбедност у фази извођења радова. Координатор мора да
испуњава услове прописане поменутом Уредбом.
Место пружања услуга
Место извођења радова је локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око
5.5кмсеверо‐ источно од градског подручја града Лесковца, у непосредној
близиниауто‐пута Београд –Скопље (E75) и локални пут/надвожњак Лесковац - Јашуња.У
непосредноj близини локациjе налазе се реке Jужна Морава (200 до 300m), рекаВетерница
(око 800m) а дуж jуго-западне ограде локациjе ППОВ Лесковац пружа седренажни канал
назван Бара.
Координатор за здравље и безбедност на раду је у обавези да изврши контролу и ревизију
Елабората о уређењу градилишта (извођач радова је дужан да изради Елаборат о уређењу
градилишта у року од 7 дана од увођења у посао) у року од 7 дана од доставе истог од
стране Извођача радова.
Место пружања услуга израде Плана превентивних мера је у просторијама понуђача са
обавезним перодичним посетама места изградње постројења, односно седиште
пројектанта – извођача радова.
Рок за израду плана превентивних мера је максимум 21- календарски дан од дана
издавања налога Наручиоца а по потреби овај рок и може бити краћи.
Услуга подразумева израду Плана превентивних мера као и његову измену и допуну у
складу са налогом координатора за извођење радова током извођења радова.
У периоду извођења радова на пуштању у рад објеката линије воде место извршења
услуге биће локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5км северо‐ источно од
градског подручја града Лесковца, у непосредној близини ауто‐пута Е‐75, на КП.бр. 1177,
1178, 1180, 1182/1, 1182/2, 1189/1,1183, 1193,1195, 1184/3 и 1184/4 КО Богојевце.
Трајање уговора – ангажовање координатора за безебдност и здравље на раду над
радовима пуштања у рад објеката линије воде (1.фаза) Централног постројења за
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Лесковац у Лесковцу је 9 (девет) месеци:
• Прва 3 месеца – припремне активности пре пуштања у рад и формирање комплетне
биологије на процесној линији објеката линије воде;
• Од 3. до 6. месеца – опитимизација рада биолошких реактора и почетак
производње вишка муља;
• Од 7. до 9. месеца – управљање радом објеката линије воде ( 1. Фаза ЦППОВ ) уз
процес њеног усклађивања са радом линије муља ( 2. Фаза ЦППОВ ).
Услуге координатора у фази пројектовања почињу да теку од дана закључења уговора
односно од дана издавања налога Наручиоца.
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Услуге координатора за извођење радова почињу да теку од почетка пуштања у рад
објеката линије воде, односно од дана увођења у посао, што се консатује записником и
траје током целог периода радова над пуштањем у рад, односно до окончања свих радова,
што се констатује грађевинским дневником ( 9 месеци).
Координатор за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања, обавља следеће
активности:
1. Врши координацију примене начела превенције у случају наведеном у члану 10
Уредбе;
2. Израђује План превентивних мера (Прилог 5) којим је одређено уређење
градилишта и специфичне мере безбедности за безбедан и здрав рад на
градилишту;
3. Води рачуна да се при изради Плана превентивних мера, када је потребно, узму у
обзир све индустријске активности у близини градилишта;
4. Припрема документа, која у складу са карактеристикама пројекта, садрже
релевантне информације из области безбедности и здравља на раду које је потребно
узети у обзир у току извођења свих радова на градилишту.
План превентивних мера (Прилог 5), из став 1, тачка 2, члана 11 из Уредбе, мора да
садржи и специфичне мере за безбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова
при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреде и оштећења здравља
запослених (Прилог 2).
Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.
План превентивних мера и техничка документација за пуштање у рад објеката у
складу са прописима који чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења
здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту доставља се
Јединици за иплементацију пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода града Лесковца и проширење канализационе мреже“ на адреси ул.Пана Ђукића бр.14
Лесковац, зграда ЈКП“Водовод Лесковац.
Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења,обавља следеће
послове:
1. Врши координацију примене начела превенције, у случајевима када се:
• одлучује о техничким, технолошким и/или организационим решењима, у
циљу планирања различитих елемената или фаза радова који треба да се
изводе истовремено или један за другим;
• процењују рокови потребни за завршетак тих радова или фаза радова.
2. Координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да
послодавци и друга лица:
• доследно примењују превентивне мере у складу са чланом 12. Уредбе;
• где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера
(Прилог 5)
3. Предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера
(Прилог 5) и документа из члана 11. став 1. тачка 4) Уредбе и обезбеђује податке
потребне да се изврше те измене и допуне, узимајући у обзир и настале промене на
градилишту;
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4. Организује сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица
који изводе радове на градилишту, врши координацију њихових активности у
погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради спречавања
настанка повреда на раду и професионалних болести;
5. Обезбеђује да сва лица на градилишту буду упозната са Планом превентивних мера
(Прилог 5) односно његовим изменама и допунама;
6. Координира споразуме ради провере да се радне активности изводе правилно;
7. Предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиштима имају само лица
која имају дозволу да могу да уђу на градилиште;
8. Обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када се не примењују мере за
безбедан и здрав рад на градилишту;
9. Свакодневно обилази градилиште на коме врши координацију;
10. Води Евиденцију о обиласку градилишта (Прилог 6) и упознаје инвеститора,
односно заступника инвеститора о променама на градилишту.
Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.
Координатор за извођење радова обавља пружање услуга од почетка пуштања у рад
објеката до завршетка извођења радова и примопредаје радова и време пружања услуга
обухвата све фазе пуштања у рад који су уговорене са извођачем радова, тако да су рокови
за пружање услуге координатора за извођење радова усаглашени са роком отпочињања и
завршетка пуштања у рад.
Понуђач је у обавези да изврши све тражене услуге из спецификације.
Начин и рок плаћања
Наручилац се обавезује да ће исплату ангажовања координатора за здравље и
безбедност на раду над радовима пуштања у рад Постројења за пречишћавање отпадних
вода вршити, сукцесивно, у року не дужем од 45 дана од дана достављања исправног
рачуна за извршену услугу за предходни месец.
Рачуни за извршене услуге се испостављају почетком сваког месеца, а најкасније до
петог у месецу, за услуге извршене у предходном месецу и исти се достављају на адреси
Јединце за имплементацију пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода града Лесковца и проширење канализационе мреже“ на адреси ул.Пана Ђукића бр.14
Лесковац, зграда ЈКП“Водовод Лесковац.
Провера исправности рачуна вршиће се на основу података из грађевинског
дневника. Понуђачу односно извршиоцу услуге није дозвољено да захтева аванс.
Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Обавезује се Извршилац услуге да ће у тренутку потписивања уговора, а најкасније у року
од 10 дана од дана потписивања уговора, потписану и оверену бланко сопствену меницу
за испуњење уговорних обавеза, у износу од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а и роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у
корист наручиоца.
Меница мора бити евидентирана у регистар меница и овлашћења НБС.
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Уз меницу доставити менично овлашћење – писмо за наручиоца, захтеве пословној банци
за регистрацију менице и копију картона депонованих потписа овлашћених лица
извршиоца услуге издате од стране пословне банке.

Датум и место:
______________________

Потпис овлашћеног лица
М.П. _____________________
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III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА
1.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из набавке у случају да
постоје основи за искључење и то ако:
1.1. привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно
осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у
набавци, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично
дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у
вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело
злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело
примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у
обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма,
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза
лица у ропском односу;
(чл. 111. ст. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)
Доказ:
Сматра се да је привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111.став 1. тач.1) Закона о јавним набавкама.
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима:
Правна лица и предузетници:
1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично
дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребе службеног
положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита; кривично
дело трговине људима (за облике из члана 388. ст.2,3,4,6,8 и 9 Кривичног законика)
и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за
облике из члана 390. ст. 1и 2 Кривичног законика).
2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица или предузетника, односно седиште предствништва или огранка
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
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правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично
дело злоупотребе службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске
користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике
из члана 388. ст. 1,5 и 7 Кривичног законика), кривично дело заснивања ропског
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и
кривично дело примања мита.
3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал
којом се потврђује да правно лице или предузетник није осуђавно за нека од
кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело
удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног
положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени
односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију
на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине,
председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета
судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако
вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност
јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у
вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело
злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новаца-у случају ако
имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела;
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело
финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања.
4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и
Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или
предузетник није осуђен за нека од следећих кривичних дела: кривично дело
примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у
обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним
набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично
дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца.
Законски заступници и физичка лица:
1) Извод из казнене едиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није
осуђивано за следећа кривична дела:
1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у
обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању
привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја,
кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично
дело давање мита; кривично дело преваре, кривично дело неосновано
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добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја;кривично
дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење
терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично
дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело
трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у
ропском односу.
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Привредни субјект који има седиште у другој држави:
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за
искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог
одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског
или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице
држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави
чији је лице држављанин на издају наведени докази или ако докази не обухватају све
податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо
доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
оверену пред судски, или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе, у којој се наводи да не постоји наведени основи за искључење
привредног субјекта.
1.2. привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и
новчане казне;
(чл. 111. ст. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама)
Доказ:
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог
основа за искључење доказује се следећим доказима:
1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и
дориносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом
или решењем, у складу са посесбним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне.
2) Потврда надлежног пореског органа локлане самоуправе да је понуђач измирио
доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у
поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног
органа да се налази у поступку приватизације.
Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има
седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће
прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у
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држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин
не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са
непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави
своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног
субјекта.
1.3. утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока
за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с
одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН;
(чл. 111. ст. 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
1.4. постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
(чл. 111. ст. 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
1.5. утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће
предност у набавци или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које
се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.
(чл. 111. ст. 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама)
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.
Привредни субјект код којег постоје основи за искључење из члана 111. став 1. тач. 1), 3) и
4) може наручиоцу да достави доказе да је предузео мере да би доказао своју поузданост
без обзира на постојање основа за искључење, и у том циљу доказује:
1) да је платио или се обавезао да плати накнаду у погледу било које штете изазване
кривичним делом или непрофесионалним поступањем и
2) да је у потпуности разјаснио чињенице и околности активно сарађујући са истражним
органима и
3) да је предузео конкретне техничке, организационе и кадровске мере које су примерене
за спречавање вршења кривичних дела или непрофесионалног поступања.
Мере које привредни субјект предузима оцењују се узимајући у обзир тежину и конкретне
околности кривичног дела или непрофесионалног поступања, с тим да је наручилац дужан
да образложи разлоге за прихватање или неприхватање мера. Наручилац неће искључити
привредног субјекта из набавку ако је оценио да су предузете мере примерене.
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Привредни субјект који учествује у предметној набавци мора испунити одређене услове
и то:
2.1. Технички капацитет
12

Да је привредни субјект у последње 3 године пре истека рока за подношење понуда,
реализовао најмање 1 (један) Уговор о пружању услуга координатора за безбедност и
здравље на раду у фази извођења радова и најмање 1 (један) Уговор о пружању услуга
координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и то на објектима
Постројења за причишћавање отпадних вода и/или осталим хидрограђевинским
објектима.
Доказ:
Испуњеност услова доказује се достављањем изјаве (Одељак VII из конкурсне
документације) којом се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује
да располаже траженим техничким капацитетом, као и достављањем фотокопије
одговарајућих уговора о пружању услуге координатора за безбедност и здравље на раду у
фази извођења радова, као и фотокопије одговарајућих уговора о пружању услуге
координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања, којима се јасно и
недвосмислено потврђују наведене референце.
2.2 .Стручни капацитет
Да привредни субјект у тренутку подношење понуде, има у радном односу (на
одређено или неодређено време) или ангажоване на основу уговора о раду ван радног
односа и то:
а) најмање 1 (један) радник са положеним стручним испитом за обављање послова
координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима и
б) најмање 1 (један) радник са положеним стручним испитом за обављање послова
координатора у фази пројектовања у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду
на привременим или покретним градилиштима.
Доказ:

Испуњеност услова доказује се достављањем Изјаве (Одељак VII из конкурсне
документације) којом се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује
да располаже траженим стручним капацитетом, као и достављањем одговарајућих копија
уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у фази
извођења радова и копија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова
координатора у фази пројектовања, која издаје надлежно министарство, као и доказ о
ангажовању извршиоца (копија уговора о раду и други облици радног ангажовања ван
радног односа, предвиђени Законом о раду).
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ НАВЕДЕНИХ КРИТЕРИЈУМА
УОДЕЉАКУ III
Образац изјаве је дат у прилогу Конкурсне документације (Одељак VII) Привредни
субјект у понуди доставља Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта - ИИК (у даљем тексту: изјава о испуњености критеријума) којом
потврђује да:
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1) не постоје основи за искључење;
2) испуњава захтеванe критеријумe за избор привредног субјекта.
Поред наведене Изјаве испуњеност услова под тачком 2. Критеријуми за избор
привредног субјекта доказују се:
- достављањем одговарајућих копија уверења о положеном стручном испиту за обављање
послова координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здравље
на раду на привременим или покретним градилиштима и копија уверења о положеном
стручном испиту за обављање послова коорднатора у фази пројектовања у складу са
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима,
која издаје надлежно министарство, као и доказ о ангажовању извршиоца (копија уговора
о раду и други облици радног ангажовања ван радног односа, предвиђени Законом о раду);
- достављањем фотокопије одговарајућих уговора о пружању услуге координатора за
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и фотокопије уговора о пружању
услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања, којим се јасно
и недвосмислено потврђују наведене референце.
Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна Изјава
сваког члана групе привредних субјеката.
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступ
ање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Наручилац задржава право да затражи од понуђача да у примереном року, достави
све доказе или део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта ради провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то
потребно за правилно спровођење поступка.
Ако привредни субјекат, односно 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.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
За предметну набавку уговор ће бити додељен економски најповољнијој понуди
одређеној на основу критеријума“цена“.
РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОДЕЉЕН У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА КОЈЕ СУ НАКОН ПРИМЕНЕ
КРИТЕРИЈУМА ЈЕДНАКЕ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________ од ______ 2021. године за набавку услуге на коју се Закон не
примењује –Набавка услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду
над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац, НН бр.1012/21.
1.1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање:
Разврставање понуђача према
величини:

а) микро; б) мало; в) средње г) велико; д)
предузетник ( заокружити)

1.2.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.
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1.3.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони
подизвођача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Да ли подизвођач захтева да му се Да
доспела
потраживања
плаћају
непосредно:
2)

Не

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони
подизвођача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Да ли подизвођач захтева да му се Да
доспела
потраживања
плаћају
непосредно:

Не

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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1.4.ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду над
радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦПООВ Лесковац, бр.НН101-2/21
I Цена ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења
радова за 9 месеци ______________________динара без ПДВ-а,
односно
____________________динара са ПДВ-ом.
II Цена ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази
пројектовања (цена израде плана превентивних мера) ____________динара без ПДВ-а,
односно ______________динара са ПДВ-ом.
Укупна цена пружања услуга износи: (I+II) ____________динара без ПДВ-а, односно
____________динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при реализацији предметне
услуге (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови потрошног материјала и сл.).
Напомена: У цену финално завршеног Плана превентивних мера укључене су све измене
или допуне у складу са налогом координатора за извођење радова током извођења радова.
1) Рок важења понуде:
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30
дана од дана отварања понуде)
2) Рок извршења услуге: ангажовање координатора за безебдност и здравље на раду над
радовима пуштања у рад објеката линије воде (1.фаза) Централног постројења за
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Лесковац у Лесковцу је 9 (девет) месеци:
• Прва 3 месеца – припремне активности пре пуштања у рад и формирање комплетне
биологије на процесној линији објеката линије воде;
• Од 3. до 6. месеца – опитимизација рада биолошких реактора и почетак
производње вишка муља;
• Од 7. до 9. месеца – управљање радом објеката линије воде ( 1. Фаза ЦППОВ ) уз
процес њеног усклађивања са радом линије муља ( 2. Фаза ЦППОВ ).
Рок за израду плана превентивних мера је максимум 21- календарски дан од дана
издавања налога Наручиоца а по потреби овај рок и може бити краћи.
Координатор за здравље и безбедност на раду је у обавези да изврши контролу и
ревизију Елабората о уређењу градилишта (извођач радова је дужан да изради
Елаборат о уређењу градилишта у року од 7 дана од увођења у посао) у року од 7 дана
од доставе истог од стране Извођача радова.
Услуге координатора у фази пројектовања почињу да теку од дана закључења уговора
односно од дана издавања налога Наручиоца.
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Услуге координатора за извођење радова почињу да теку од почетка пуштања у рад
објеката линије воде, односно од дана увођења у посао, што се консатује записником и
траје током целог периода радова над пуштањем у рад, односно до окончања свих радова,
што се констатује грађевинским дневником ( 9 месеци).
3) Место извршења услуге:
Место извођења радова је локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5кмсеверо‐
источно од градског подручја града Лесковца, у непосредној близиниауто‐пута Београд –
Скопље (E75) и локални пут/надвожњак Лесковац - Јашуња.У непосредноj близини
локациjе налазе се реке Jужна Морава (200 до 300m), рекаВетерница (око 800m) а дуж
jуго-западне ограде локациjе ППОВ Лесковац пружа седренажни канал назван Бара.
Место пружања услуга израде Плана превентивних мера је у просторијама понуђача са
обавезним перодичним посетама места изградње постројења, односно седиште
пројектанта – извођача радова.
У периоду извођења радова на пуштању у рад објеката линије воде место извршења
услуге биће локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5км северо‐ источно од
градског подручја града Лесковца, у непосредној близини ауто‐пута Е‐75, на КП.бр. 1177,
1178, 1180, 1182/1, 1182/2, 1189/1,1183, 1193,1195, 1184/3 и 1184/4 КО Богојевце.
4) Рок плаћања:
- за израду плана Превентивних мера – у року не дужем од 45 дана од дана израде
и предаје Плана превентивних мера и испостављања исправне фактуре;
- за ангажовање координатора за извођење радова, сукцесивно, у року не дужем
од 45 дана од дана достављања исправног рачуна за извршену услугу за претходни месец.
Рачуни за извршене услуге се испостављају почетком сваког месеца, а најкасније
до 5-ог у месецу, за услуге извршене у претходном месецу и исти се достављају на адреси:
Јединица за имплементацију пројекта „Изградња централног постројења за пречишћавање
отпадних вода и проширење канализационе мреже“ адреса: Пана Ђукића 14 (зграда ЈКП
„Водовод“ Лесковац).
Датум и место:
______________________

Потпис овлашћеног лица
М.П. _____________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да
су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИНТЕГРИТЕТУ

У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.91/2019) и чл. 10. Тачка 18) Правилника о садржини конкурсне документације у
поступцима набавки („Сл. гласник РС“, бр. 21/21),
_______________________________________________________________, даје:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за
набавку на коју се Закон не примењује НН101-2/21-Набавка услуге ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у рад објеката
линије воде (1. фаза) ЦППОВ Лесковац, поднео независно без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података.

Датум:
__________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Напомена: образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално, уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака
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VII ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИИК)

за набавку услуге ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над
радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац, бр. НН101-2/21
Понуђач ________________________________________________, са седиштем у
____________________, улица ____________________________________бр. _________,
сагласан сам да наручиоцу на његов захтев , без одлагања, могу доставити наведене доказе
и под материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам све услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну набавку, и то:
1) не постоје основи за искључење, сходно члану 111. Закона и
2) испуњавам захтеване критеријуме за избор привредног субјекта дефинисане
конкурсном документацијом за предметну набавку и то:
- да сам у последње 3 године пре истека рока за подношење понуда, реализовао
најмање 1 (један) Уговор о пружању услуга координатора за безбедност и здравље на
раду у фази извођења радова и најмање 1 (један) Уговор о пружању услуга координатора
за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и то на објектима Постројења за
причишћавање отпадних вода и/или осталим хидрограђевинским објектима;
- најмање 1-ним радником са положеним стручним испитом за обављање послова
координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима и
-најмање 1-ним радником са положеним стручним испитом за обављање послова
координатора у фази пројектовања у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду
на привременим или покретним градилиштима.
Датум и место
_____________
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
_____________________
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VIII ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА РАСПОЛАЖЕ ТРАЖЕНИМ КАДРОВСКИМ
КАПАЦИТЕТОМ
за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду над
радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац, НН 101-2/21
Понуђач (назив предузетника односно правног лица)
____________________________________________________________________________,
са седиштем у _________________, улица _________________________________________,
број _____, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да располажем траженим кадровским капацитетом, и то:
Број уверења о
Име и презиме
положеном
Р.бр.
Основ ангажовања
Врста послова
извршиоца
стручном
испиту
1.
Координатор
у
фази
пројектовања
Корординатор
2.
за извођење
радова
Напомена: Поред горе наведене Изјаве потребно је доставити и копију Уверења о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора за извођење радова и
копију Уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у
фази пројектовања за наведене извршиоце у изјави, коју је издало надлежно
министарство.
Такође, у зависности од основа ангажовања, понуђач је дужан да достави доказ о
ангажовању горе наведеног извршиоца (копија уговора о раду и други облици радног
ангажовања ван радног односа, предвиђени Законом о раду).

Датум и место:
____________________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица
__________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
- ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у
рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ ЛесковацИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Понуђач ____________________________________________________
Обавезујем се да у тренутку потписивања уговора, односно у року од 10 дана од
дана потписивања уговора обезбедити потписану и оверену бланко сопствену меницу за
испуњење уговорних обавеза, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком
важности 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла, која је
евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, менично овлашћење – писмо за
наручиоца, као и копију картона депонованих потписа овлашћених лица извршиоца
услуге издат од стране пословне банке.

У ____________
Дана________ 2021. године

М.П._________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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I.
Р.бр.

1.

X OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE
Врста услуге

Ангажовање
координатора
за
безбедност и здравље на раду у фази
израде пројекта, на линији воде
(1.фаза) ЦППОВ Лесковац
(израда плана превентивних мера)

II.
Р.бр.

1.

Врста услуге

Ангажовање
координатора
за
безбедност и здравље на
раду у фази извођења
радова над радовима
пуштања у рад објеката
линије воде (1. Фаза)
ЦППОВ Лесковац

Укупна понуђена
цена без ПДВ-а

Цена без ПДВ- Цена са ПДВа на месечном ом
на
нивоу
месечном
нивоу

Укупна понуђена цена
са ПДВ-ом

Укупна
понуђена
цена
без
ПДВ-а за 9.
месеци

Укупна
понуђена
цена
са
ПДВ-ом за
9. месеци

Укупна цена пружања услуге (I +II) = _________________динара без ПДВ-а, односно
__________________са ПДВ-ом.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ
У обрасцу структуре цена под бр. I , услуга - ангажовање координатора за безбедност и
здравље на раду у фази израде пројекта, на линији воде (1. Фаза) ЦППОВ града Лесковца (
израда Плана превентивних мера) - уписати укупну цену пружање услуге са и без ПДВ-а,
и
под бр. II. - услуга - ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
извођење радова над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ
Лесковац, уписати цене на месечном нивоу, као и укупну цену пружање услуге за 9
месеци са и без ПДВ-а.
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Исти је случај и када је понуђач физичко лице.
Напомена:у цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при реализацији
предметне услуге (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови потрошног материјала
и сл.).
У Лесковцу
Потпис овлашћеног лица
Дана __.___.2021. године
понуђача
__________________________
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], за набавку услуге ангажовање координатора за безбедност и
здравље на раду над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ
Лесковац, 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.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је поступак 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 наведених трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗДРАВЉЕ НА РАДУ НАД РАДОВИМА ПУШТАЊА У РАД ОБЈЕКАТА
ЛИНИЈЕ ВОДЕ (1. ФАЗА) ЦППОВ ЛЕСКОВАЦ
Закључен у Лесковцу између уговорних страна:
1. ГРАД ЛЕСКОВАЦ, са седиштем уЛесковцу, Пана Ђукића, бр.9-11, град Лесковац,
ПИБ:100545518, матични број: 06856535, кога заступа градоначелник др сци. мед.
Горан Цветановић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____________________________________________, из_______________________
улица и број_________________________, текући рачун _______________________
назив банке __________________________матични број ______________________,
ПДВ број _________________, шифра делатности________________________,
ПИБ ____________________, кога заступа_________________________________,
као најповољнији понуђач (у даљем тескту: извршилац услуге).
По спроведеноj набавци услуге - ангажовања координатора за безбедност и
здравље на раду над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ
Лесковац, број набавке НН101-2/21, одлуком наручиоца бр. ______-404/2021-11 од
____.____. ____. године, извршиоцу услуге додељен је уговор.
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора јесу услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на
раду над радовима пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац, број
набавке НН101-2/21, које су конкретизоване понудом број ______од ________________, а
која је саставни део овог уговора.
Саставни део овог уговора је понуда извршиоца услуге са спецификацијом услуге.
Члан 2.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог уговора, и то:
Координатор за извођење радова за потребе наручиоца, обавља следеће послове:
1. Врши координацију примене начела превенције, у случајевима када се:
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одлучује о техничким, технолошким и/или организационим решењима, у циљу
планирања различитих елемената или фаза радова који треба да се изводе
истовремено или један за другим;
• процењују рокови потребни за завршетак тих радова или фаза радова.
2. Координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да
послодавци и друга лица:
• доследно примењују превентивне мере у складу са чланом 12. Уредбе;
• где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера
(Прилог 5)
3. Предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних
мера (Прилог 5) и документа из члана 11. став 1. тачка 4) Уредбе и обезбеђује податке
потребне да се изврше те измене и допуне, узимајући у обзир и настале промене на
градилишту;
4. Организује сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица
који изводе радове на градилишту, врши координацију њихових активности у погледу
спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради спречавања настанка повреда на
раду и професионалних болести;
5. Обезбеђује да сва лица на градилишту буду упозната са Планом превентивних
мера (Прилог 5) односно његовим изменама и допунама;
6. Координира споразуме ради провере да се радне активности изводе правилно;
7. Предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиштима имају само
лица која имају дозволу да могу да уђу на градилиште;
8. Обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када се не примењују мере
за безбедан и здрав рад на градилишту;
9. свакодневно обилази градилиште на коме врши координацију;
10. води Евиденцију о обиласку градилишта (Прилог 6) и упознаје инвеститора,
односно заступника инвеститора о променама на градилишту.
Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.
•

Координатор за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања за потребе
наручиоца, обавља следеће послове:
1. Врши координацију примене начела превенције у случају наведеном у члану 10
Уредбе;
2. Израђује План превентивних мера (Прилог 5) којим је одређено уређење
градилишта и специфичне мере безбедности за безбедан и здрав рад на
градилишту;
3. Води рачуна да се при изради Плана превентивних мера, када је потребно, узму у
обзир све индустријске активности у близини градилишта;
4. Припрема документа, која у складу са карактеристикама пројекта, садрже
релевантне информације из области безбедности и здравља на раду које је потребно
узети у обзир у току извођења свих радова на градилишту.
План превентивних мера (Прилог 5), из става 1, тачка 2, члана 11 и Уредбе, мора
да садржи и специфичне мере за безбедан и здрав рад за радове наведене у
Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреде и
оштећења здравља запослених (Прилог 2).
Обавља друге послове у складу са прописима из ове области.
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План превентивних мера и техничка документација за пуштање у рад објеката у складу са
прописима који чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља
на радним местима и у радној околони на предметном градилишту доставља се Јединица
за имплементацију пројекта„Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних
вода и проширење канализационе мреже“ адреса: Пана Ђукића 14 (зграда ЈКП „Водовод“
Лесковац).
Члан 3.

Извршилац услуге овлашћује:
1. ______________________________________________ (име и презиме)односно
______________________________________________ (име и презиме) да за наручиоца
обавља послове координатора за извођење радова према важећим прописима, који
поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за
извођење радова бр. _____________________ од ________________ године односно
____________________ од ___________________ године, издато од стране Министарства
рада и социјалне политике, управе за безбедност и здравље на раду и
2. ______________________________________________(име и презиме) односно
______________________________________________ (име и презиме) да за наручиоца
обавља послове координатора у фази пројектовања према важећим прописима, који
поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у
фази пројектовања бр. _____________________ од ________________ године
односно____________________ од ___________________ године, издато од стране
Министарства рада и социјалне политике, управе за безбедност и здравље на раду.
Члан 4.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Цена ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду за извођење
радова за 9 месеци, износи ___________________ динара без ПДВ-а, односно
__________________ динара са ПДВ-ом.
Цена израде плана превентивних мера износи _______________динара без ПДВ-а,
односно _______________динара са ПДВ-ом.
Укупна уговорена вредност, за ангажовање координатора за безбедност и
здравље на раду над радовима пуштања у рад објекта линије воде (1. Фаза) ЦППОВ
Лесковац износи ______________динара без ПДВ-а, односно ___________динара са ПДВом, а добијена је на основу понуде Извршиоца услуге бр. ________од _______2021.
године.
Цена одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од
стране извршиоца услуге.
У цену су урачунати сви трошкови које извршилац услуге буде имао при
реализацији предметне услуге (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови
потрошног материјала и сл.).
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Члан 5.
Наручилац се обавезује да исплату израде плана превентивних мера изврши у року
не дужем од 45 дана од дана пријема плана превентивних мера и достављања исправног
рачуна.
Наручилац се обавезује да ће исплату ангажовања координатора за извођење
радова вршити, сукцесивно, у року не дужем од 45 дана од дана достављања исправног
рачуна за извршену услугу за претходни месец.
Рачуни за извршене услуге се испостављају почетком сваког месеца, а најкасније
до 5-ог у месецу, за услуге извршене у претходном месецу и исти се достављају на адреси:
Јединица за имплементацију пројекта „Изградња централног постројења за пречишћавање
отпадних вода и проширење канализационе мреже“ адреса: Пана Ђукића 14 (зграда ЈКП
„Водовод“ Лесковац).
Провера исправности рачуна вршиће се на основу података из грађевинског
дневника.
Члан 6.
Извршилац услуге је дужан да приликом фактурисања односно испостављања рачуна
наручиоцу, у истом назначи рок плаћања, број уговора о пружању услуге и датум његовог
склапања, а који представља основ за плаћање.
Члан 7.
ПЕРИОД ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Ангажовање координатора за безбедности здравље на раду над радовима пуштања у рад
објеката линије воде (1. Фаза) Централног постројења за пречишћавање отпадних вода
(ЦППОВ) Лесковац у Лесковцу је 9 (девет) месеци:
• Прва 3 месеца – припремне активности пре пуштања у рад и формирање
комплетне биологије на процесној линији објеката линије воде;
• Од 3 до 6 месеца – оптимизација рада биолошких реактора и почетак производње
вишка муља;
• Од 7 до 9 месеца – управљање радом објеката линије воде (1. Фаза ЦППОВ) уз
процес њеног усклађивања са радом линије муља (2. Фаза ЦППОВ).
Рок за израду плана превентивних мера је максимум 21 календарски дана од дана
издавања налога Наручиоца
Услуга подразумева израду Плана превенивних мера као и његову измену и допуну у
складу са налогом координатора за извођење радова током извођења радова.
Услуге координатора у фази пројектовања почињу да теку од дана закључења уговора
односно од дана издавања налога Наручиоца.
Услуге координатора за извођење радова почињу да теку од почетка пуштања у рад
објеката линије воде , односно од дана увођења у посао, што се констатује записником и
траје током целог периода радова над пуштањем у рад, односно до окончања свихг радова,
што се констатује грађевинским дневником (9. месеци).
Максималан број месеци за обрачун услуге координатора за безбедност и здравље на
раду је 9 (девет) месеци, а у случају продужења рока за пуштање у рад, извршилац је
дужан да настави да врши предметну услугу која ће се плаћати сразмерно повећању обима
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услуга, али не може премашити износ процењене вредности предвиђене за извршење
предметне набавке односно износ од 351.200,00 динара без ПДВ-а.
Члан 8.
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Место извођења радова је локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око
5.5кмсеверо‐ источно од градског подручја града Лесковца, у непосредној
близиниауто‐пута Београд –Скопље (E75) и локални пут/надвожњак Лесковац - Јашуња.У
непосредноj близини локациjе налазе се реке Jужна Морава (200 до 300m), рекаВетерница
(око 800m) а дуж jуго-западне ограде локациjе ППОВ Лесковац пружа седренажни канал
назван Бара.
Место пружања услуга израде Плана превентивних мера је у просторијама
понуђача са обавезним перодичним посетама места изградње постројења, односно
седиште пројектанта – извођача радова.
У периоду извођења радова на пуштању у рад објеката линије воде место извршења
услуге биће локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5км северо‐ источно од
градског подручја града Лесковца, у непосредној близини ауто‐пута Е‐75, на КП.бр. 1177,
1178, 1180, 1182/1, 1182/2, 1189/1,1183, 1193,1195, 1184/3 и 1184/4 КО Богојевце.
Члан 9.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Обавезује се Извршилац услуге да ће у тренутку потписивања уговора, а најкасније
у року од 10 дана од дана потписивања уговора, потписану и оверену бланко сопствену
меницу за испуњење уговорних обавеза, у износу од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а и роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива
на први позив, а у корист наручиоца.
Меница мора бити евидентирана у регистар меница и овлашћења НБС. Уз меницу
доставити менично овлашћење – писмо за наручиоца, захтев пословној банци за
регистрацију менице и копију картона депонованих потписа овлашћених лица извршиоца
услуге издате од стране пословне банке.
Члан 10.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај уговор закључује се са роком важења до коначног извршења обавеза
уговорних страна.
Уговор се сматра закљученим када га обе уговорне стране потпишу, односно у
тренутку када исти наручилац прими потписан и оверен од стране извршиоца услуге.
У име и за рачун наручиоца о извршењу овог уговора стараће се Јединица за
имплементацију пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града
Лесковца и проширење канализационе мреже“ на адреси ул. Пана Ђукића бр. 14 Лесковац,
зграда ЈКП „Водовод“ Лесковац.
Члан 11.
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За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката
којима се регулише предмет уговора.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће се споразумно, а спорове који не могу бити решени
споразумно решаваће надлежни суд у Лесковцу.
Члан 12.
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора у случају неуредног
испуњења уговорених обавеза од стране Извршиоца услуга.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Члан 13
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац
задржава 3 (три) примерка за своје потребе и извршилац услуге 3 (три) примерка за своје
потребе.
НАРУЧИЛАЦ
___________________

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ
________________________

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни.
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XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до
28.12.2021. године до 11,00 сати, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту,
на адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000
Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за набавку на коју се Закон не примењује – Набавка
услуге – ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над радовима
пуштања у рад објеката линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац бр. НН-101-2/21 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача.
Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се
неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима
неотворене.
Комисија за набавку на коју се закон не примењује, приступиће отварању
примљених понуда након истека рока за њихово подношење, односно 28.12.2021. године
у 11,30 сати.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. На сваком обрасцу
конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице је дужно да образац
потпише.
3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин на који је поднео основну понуду – непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу
измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис,
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потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне
образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем
поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а
који је потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа –
Одељење за јавне набавке, Лесковац, ул. Трг револуције бр. 33/4, са назнаком:
„Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна - понуде за набавку услуге – ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у рад објеката
линије воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац, бр. НН-101-2/21 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарима, а не у процентима.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона
и контакт особу.
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,
број телефона и контакт особу.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења,
нити да допуњује своју понуду.
6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да
у понуди наведе:
1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини,
вредности или проценту);
2) податке о подизвођачима;
3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио,
уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.
Подаци из става 1. морају да буду наведени у уговору о набавци, ако је привредни
субјект поверио подизвођачу део уговора о набавци.
7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
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6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за изршење уговора.
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ
РОКА, КАО И ЕВНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
За израду плана превентивних мера - у року не дужем од 45 дана од дана израде и
предаје Плана превентивних мера и испостављања фактуре
За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, сукцесивно, у року
не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре за извршену услугу за претходни
месец.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок пружања услуга
Ангажовање координатора за безебдност и здравље на раду над радовима пуштања
у рад објеката линије воде (1.фаза) Централног постројења за пречишћавање отпадних
вода (ЦППОВ) Лесковац у Лесковцу је 9 (девет) месеци:
• Прва 3 месеца – припремне активности пре пуштања у рад и формирање комплетне
биологије на процесној линији објеката линије воде;
• Од 3. до 6. месеца – опитимизација рада биолошких реактора и почетак
производње вишка муља;
• Од 7. до 9. месеца – управљање радом објеката линије воде ( 1. Фаза ЦППОВ ) уз
процес њеног усклађивања са радом линије муља ( 2. Фаза ЦППОВ ).
Рок за израду плана превентивних мера је максимум 21- календарски дан од дана
издавања налога Наручиоца а по потреби овај рок и може бити краћи.
Координатор за здравље и безбедност на раду је у обавези да изврши контролу и
ревизију Елабората о уређењу градилишта (извођач радова је дужан да изради
Елаборат о уређењу градилишта у року од 7 дана од увођења у посао) у року од 7 дана
од доставе истог од стране Извођача радова.
Услуге координатора у фази пројектовања почињу да теку од дана закључења уговора
односно од дана издавања налога Наручиоца.
Услуге координатора за извођење радова почињу да теку од почетка пуштања у рад
објеката линије воде, односно од дана увођења у посао, што се консатује записником и
траје током целог периода радова над пуштањем у рад, односно до окончања свих радова,
што се констатује грађевинским дневником ( 9 месеци).
Место пружања услуга
Место извођења радова је локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5кмсеверо‐
источно од градског подручја града Лесковца, у непосредној близиниауто‐пута Београд –
Скопље (E75) и локални пут/надвожњак Лесковац - Јашуња.У непосредноj близини
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локациjе налазе се реке Jужна Морава (200 до 300m), рекаВетерница (око 800m) а дуж
jуго-западне ограде локациjе ППОВ Лесковац пружа седренажни канал назван Бара.
Место пружања услуга израде Плана превентивних мера је у просторијама понуђача са
обавезним перодичним посетама места изградње постројења, односно седиште
пројектанта – извођача радова.
У периоду извођења радова на пуштању у рад објеката линије воде место извршења
услуге биће локација ППОВ Лесковац, КО Богојевце, око 5.5км северо‐ источно од
градског подручја града Лесковца, у непосредној близини ауто‐пута Е‐75, на КП.бр. 1177,
1178, 1180, 1182/1, 1182/2, 1189/1,1183, 1193,1195, 1184/3 и 1184/4 КО Богојевце.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важење понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писном облику затражити
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 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, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
СРЕДСТАВА ОБАВЕЗА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да достави Изјаву о финансијском обезбеђењу (Одељак IX из
конкурсне документације) којом се обавезује да ће доставити меницу за испуњење
уговорних обавеза као средство финансијског обезбеђења у висини од 10% вредности
уговора без ПДВ-а у тренутку потписивање уговора, а најкасније у року од 10 дана од
дана потписивања уговора.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О
НАБАВЦИ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ
НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У ДОКУНЕТАЦИЈИ О НАБАВЦИ

Привредни субјект може, у писаној форми на адресу наручиоца или на е-mail
адресу javnanabavkaandrijana@sbb.rs, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу
уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци,
најкасније 6 (шест) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће најкасније 4-ог дана пре истека рока за подношење понуда од
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
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или уоченим недостацима/неправилностима у документацији о набавци одговор објавити
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези набавке услуге ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду над радовима пуштања у рад објекта линије
воде (1. Фаза) ЦППОВ Лесковац”, бр. НН-101-2/21.
У случају измене или допуне конкурсне документације, наручилац може
продужити рок за подношење понуда уколико је то неопходно.
12.ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЈАВИ О ИНТЕГРИТЕТУ

Приликом сачињавања понуде, Изјава о интегритету је саставни део обрасца
понуде, чиме привредни субјект потврђује да под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је своју понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима и да гарантује тачност података у понуди.
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