ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број
124/12,14/2015) ,чл. 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и
поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС,број 29/2013),Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 8/2015 од
18.03.2015. и Решења и именовању Комисије за јавне набавке мале вредности број 8-1/2015
од 18.03.2015. Комисија за спровођење јавних набавки мале вредности доноси:
ПОЗИВ
за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 8/2015)

1. НАРУЧИЛАЦ: ЈУП „ПЛАН“ Рума (у даљем тексту ПЛАН), позива заинтересоване
понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном
документацијом коју вам досављамо у прилогу.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити и преко сајта
наручиоца www.planruma.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39 .Закона о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12 ,14/2015) и подзаконским актима
којима се уређује јавна набавка. Јавни позив за предметну набавку је објављен на порталу
Управе за јавне набавке и WEБ сајту наручиоца.
4.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: Према табели која је дата уз образац понуда.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (бр.8/2015) је : набавка услуга- геодетске услуге ОРН:
712510000-2 и то:
-израда и овера пројеката геодетског обележавања у поступцима израде пројеката
парцелације, препарцелације, елабората исправке граница суседних парцела за потребе
ЈУП „План“ Рума

-геoдетсско обележавање и преношење података на терен о новоформираним парцелама
у поступцима по захтевима правних и физичких лица.

Место,време и начин извршења: Понуђач је у обавези да свакодневно преузима податке
из надлежних служби за катастар непокретности, и најкасније у року од 3 (три) дана од
дана преузимања података , исте обрађене да достави наручиоцу .

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ: право учешћа у поступку имају
регистроване геодетске организације са лиценцом 1. реда у складу са одредбама Закона о
државном премеру и катастру („Сл.гл. РС“ број 72/09, 18/10), и која испуњавају услове из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.(„Сл. гл.РС“ број 124/12,14/2015) .
Због поштовања рокова које наручилац има у обављању своје делатносати, предност
имају понуђачи са територије општине Рума и суседних општина и градова.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда.

Понуђач обезбеђује квалитет и професионалност које набавка мора да задовољи.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним
обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране
одговорног лица понуђача и оверени печатом.
Понуде се достављају у запечаћеним ковертима са назнаком „понуда за јавну набавку
мале вредности- безоловни бензин, не отварати“, на адресу ЈУП „ПЛАН“ 27 Октобра 7а,
Рума 22400. На коверти навести тачан назив , адресу понуђача и контакт лице.
Комуникација у поступку јавне набавке се одвија писменим путем,односно путем
поште,електронске поште или фах-а сходно члану 20.Закона о јавном набавкама.

6. ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуде се достављају најкасније до 25. 03.
2015. године до 11,00 часова. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за
подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће након окончања
поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити понуђачу неотворену, са
назнаком да је поднета неблаговремено

7. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: јавно отварање понуда обавиће се на дан
25. 03. 2015. године у 11,15 часова, у просторијама наручиоца: ПЛАН Рума, 27 Октобра 7а,
први спрат.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, овлашћени
представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу
предајом потписаног и овереног овлашћења, комисији за јавну набавку непосредно пре
отварања понуда.
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је до
30.03.2015. године .
9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је – економски најповољнија
понуда. Елементи критеријума су:
- понуђена цена
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ. са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне набавке.
У колико се појаве два или више понуђача са истом ценом , разматраће се понуда са
повољнијим условима плаћања.
10. ДРУГИ ПОДАЦИ неопходни за обавештавање понуђача:
Понуда са варијантама није допуштена.
11 Заинтересовано лице може тражити ДОДАТНE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ искључиво у писаном облику,
доставом захтева најкасније 2 (два) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:
ПЛАН Рума, 27 Октобра 7а: Питања за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН
6/2015), на факс број 022/430-726 или на e-mail адресу jup@planruma.rs.

Лице за контакт: Марковић Татјана,дипл.прав
022/430-726, jup@planruma.rs
Комисија
___________________председник
____________________ члан
_____________________члан

У складу са чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ број 123/12,14/2015) и чл. 6.
Правилника о обавазним елементима конкурсне документације у поступцима јавне
набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС „број 29/2013), и члана
15. Правилника о ближим условима уређења ЈНМВ број 139/2014 од 13.03. 2014. године
,Комисија за спровођење Јавне набавке мале вредности доноси:

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
.
Понуђач мора испуњавати све Законом и конкурсном документацијом одређене услове за
учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Понуда мора бити састављена на српском језику, и достављена у писаном облику у
затвореној коверти и са текстом не отварати. Понуда мора садржати доказе о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и изјаву о
испуњавању услова из чл. 75 Закона о јавним набавкама уредно попуњену, оверену
печатом и потписом (образац 1, 3), као и оверен и попуњен образац 5, понуде са
спецификацијом цене,попуњен печатом оверен и потписан модел уговора.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тачне податке у обрасце који су
саставни део планске документације. Уколико понуђач начини грешку у
попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни,а место начињене грешке
парафира и овери печатом. Понуда мора бити јасне и недвосмислена, као и потписана
и оверена печатом понуђача.
Понуда мора да садржи појединачне цене по јединици и укупну цену у динарима.
Ако је понуда неуобичајно ниска , Наручилац ће поступити у складу са чланом 92 .
Закона о јавним набавкама.

Понуђач може тражити информације или појашњења у вези са припремањем понуде
у писаном облику најкасније 2 (два) дана пре истека рока за достављање понуде На
адресу: План Рума, 27. октобар 7а- питања за јавну набавку мале вредности број
17/2014 , на факс број 022/430-726 или на е-мејл адресу jup@planruma.rs.
Наручилац ће у најкраћем року а не дужем од два(2) дана од дана пријема захтева
писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили
конкурсну документацију.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда донети Одлуку додели
уговора свим понуђачима,а уговор закључити са најповољнијим понуђачем по истеку
рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда понуђена цена.
Уколико се појаве два или више понуђача са истом понуђеном ценом,разматраће се и
изабрати понуда са најповољнијим условима плаћања. Ако изабрани понуђач не
приступи закључењу уговора у наведеном року,а за то нема оправдан разлог,
наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са следећим понуђачем на ранг
листи формираној на основу критеријума датих у понуди.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке мале
вредности, а након доношенја Одлуке рок за подношење захтева за заштиту права је
5 (пет) дана од дана пријема Одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се или наручиоцу непосредно или препоручено
поштом са повратноцом. Копију захтева за заштиту права, истовремено треба
доставити и Републичкој комисији за заштиту у поступцима јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС,
уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, сагласно чл. 156 Закона о јавним
набавкама(Сл.гл.РС број 124/2012,14/2015).
Место:

Рума
Комисија

Датум:

18.03.2015.

1.________________________
председник
2.________________________
члан
3._________________________
члан

На основу члана 75. Закона о јавним набавкам („Сл. гл. РС“ број 124/2012,14/2015) и
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС“
број 29/2013), Комисија за спровођење јавних набавки доставља:

Услови за учешће у поступку јавне набавкe
Упутство како се доказује испуњеност тих услова

Обавезни услови:
Право на учешће има понуђач:
1. Који је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2. Који није осуђиван на неко кривично дело као члан организоване криминалне
групе,да није осуђиван за кривично дело против привреде, животне
средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре.
3.Којем није изречена мера забрана обављања делатност, које је не снази у време
обављања односно слања позива за подношење понуда.
4.Који је измирио доспеле порезе,доприносе и друге дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5.Који има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавних набавки,ако је дозвола предвиђена тим прописом.
Који поштује обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду,
запошљавања и условима рада, заштите животне средине (члан 75 .став 2.) Законао
јавном набавкама („Сл.гл.РС“ број 124/12,14/2014).
Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама испуњеност обавезних услова
(услови под редним бројем 1,2,3,4 и услов из члана 75 . став 2.) утврђених Конкурсном
документацијом понуђач може да доказује писменом изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део
Конкурсне документације.
Услов под редним бројем 5 доказује се достављањем копије за обављање делатности
која је предмет набавке.
Додатни услови: У предметној набавци због поштовања рокова које наручилац има у
обављању своје делатности ,предност имају понуђачи са територије општине Рума и
суседних општина и градова.

У складу са чланом 77, и члан 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број
124/2012), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. Гласник ПС“
бро 29/2013), под пуном моралном и материјалном одгоровношћу, као заступник понуђача
дајем изјаву.
Изјава о испуњeности услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
ФИРМА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА:_______________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:___________________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________________
ТЕЛЕФОН:____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________________
ПИБ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:______________________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:________________________________________________

Испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку____________, и то да:

1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;
2) да нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;

4) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има своје седиште њеној територији.
5) Да испњава услове из члана 75, став 2 закона о јавним набавкама, окји се односи на
важеће прописе заштите на раду, запошљавања, услове рада и заштите животне средине.

Место:____________________ ПОНУЂАЧ:
Датум:____________________

_______________________
Потпис овлашћеног лица

-Образац 2
У складу са чланом 77, и члан 75. Закона о јавним набавкама („службени гласник РС“ број
124/2012), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. Гласник ПС“
број 29/2013), под пуном моралном и материјалном одгоровношћу, као заступник
понуђача дајем изјаву.
ИЗЈАВА
О независној понуди понуђача

Изјављујем да понуду број __________________ од ________________ 2014 године,
припремељену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке
број___________ објављеног дана_______ године, подносимо независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:__________________
Датум:__________________

Овлашћено лице
__________________________

У складу са чланом 77, и члан 75. Закона о јавним набавкама („службени гласник РС“ број
124/2012), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. Гласник ПС“
број 29/2013), под пуном моралном и материјалном одгоровношћу, као заступник
понуђача дајем изјаву.
ПОНУДА БРОЈ_________ ОД _________2014 ГОДИНЕ

ФИРМА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА:_______________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:___________________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________________
ТЕЛЕФОН:____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________________
ПИБ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:_____________________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГРАЧУНА:______________________________________________

РБ. НАЗИВ -гепдетске услуге
ОРН: 712510000-2 за перпид
дп 31.12.2015.

1.

-израда прпјекта гепд.
пбел.у ппступцима израде
прпјеката парцелац. и
препарцелације,елабпрата
исправке граница суседних
парцела
-гепдетскп пбележаваое и
пренпшеое ппдатака на
терен п нпвпфпрмираним
парцелама у ппстипцима пп
захтевима правних и
физичких лица

Цена пп
јединици
услуге

УКИПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВА



износ ПДВ-а ____________________________



додатне погодности везане за цену_______________________



место извршења услуге:просторије ЈУП“ПЛан“,Рума,27.октобар 7а Рума



услови плаћања_______________________



рок важења понуде_________________________

Место и датум
____________________

понуђач
M.П

____________________

Број: -----/2015.
Дана: ------.2015.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Закључен дана __________2015. године у Руми између ЈУП „ПЛАН“ Рума, из Руме улица 27.
Октобра 7а (у даљем тексту Наручилац)
кога заступа директор Милка Павловић
ПИБ: 101913393, МБ: 08161259,
бр.рач: 160-920216-48, и ________________________,
____________________, ( у даљем тексту : Понуђач ) кога заступа ________________________
ПИБ: _________________, МБ: ________________, бр.рач. _____________________________

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА:ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/2015), на основу позива за подношење понуда на интернет страници ЈУП “ПЛАН” и
порталу Управе за јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности (ЈНМВ број
8/2015).
- да је Понуђач доставио понуду број: _____/2015 од _________ 2015. године, која у потпуности
одговара спецификацијама из конкурсне документације и налази се у прилогу овог уговора и
његов је саставни део;
- да је наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр:______/2015.
од
__________.2015. године, донео Одлуку о избору најповољније понуде бр ____2015.од
_________2015. којом је изабрао понуду Понуђача.

Члан 2.

Предмет уговора су геодетске услуге ОРН:712510000.2 и то:
-израда пројеката геодетског обележавања у поступцима израде пројеката парцелаије,
препарцелацоје, елабората исправке граница суседних парцела за потребе ЈУП „План“Рума
-геодетско обележавање и преношење података на терен о новоформираним
парцелама у поступцима по захтевима правних и физичких лица.
Понуда је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цена појединачне услуге из члана 2. овог уговора укупно износи________динара без ПДВ.
Члан 4.

Уговорне стране су се споразумеле да таксе, оверу и трошкове прибављања података о парцелама
које су предмет парцелације или препарцелације од надлежне Службе за катастар непокретности
сноси Наручилац .
Члан 5.
Понуђач је у обавези да свакодневно прузима податке из надлежних служби за катастар
непокретности и најкасније у року од 3 (ТРИ) дана од дана преузимања података, исте обрађене да
достави Наручиоцу.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање услуга из члана 2. уговора изврши најкасније у року од 3 (три)
дана по овери пројекта геодетског обележавања.

Члан 7.

Квалитет извршене услуге мора у потпуности да одговара прописима стандардима за ту врсту
услуга.
Члан 8.
Евентуалне рекламације од стране наручиоца на квалитет услуга и сва одступања у односу понуду
морају бити сачињене у писменој форми и достављене Извршиоцу у року од 24 часа од пријема.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до 31.12.2015. године.

Члан

10.

Све измене и допуне овог Уговора су пуноважне искључиво ако су састављене у форми анекса
уговора, потписаног од стране обе уговорне стране.

Члан 11.
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора.
Раскид Уговора се захтева писменим путем са отказним роком од 8 (осам) дана.

Члан 12 .
Уговорне стране су сагласне да ће се на све што није регулисано овим Уговором примењивати
Закон о облигационим односима.

Члан 13.

Уговорене стране су сагласне да спорове решавају споразумно, у противном спор ће се
решавати пред надлежним судом у Сремској Митровици.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка за своје потребе.

За Понуђача

_________________________

За Наручиоца
Директор

Милка Павловић, дипл.инж.

