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3A JABHY HABABKY YCJ1YIA 6p. 01/2019 YJaTyM ' 

l.'1HTL1JA 

Y ci<jiay ca '1J1aHOM 63. CTB 1. 3aRoHa o jaBHk1M I-1a6aBKaMa (,,Cii. rilacHvK PC" 6poj 124/2012, 
14/2015 H 68/2015) BWH ce kI3MHd KOHKYPCHe /oKyMeHTaLJ,Hje 3a jaBHy Ha5aBKy ycJiyra: JABHA HABABRA - 
PA1L0B14 HA I1OJA4AHOM OLP>KABAI-bY, KP11ThEFbY YRAPHIIX PYr1A,  ORP)+{ABAHY  EAHKI'IHA fri flYTHk1X 
I1OJACA HA TEPk1T0PI1JI.1 OI1WTIIHE k1HTMJA (OR TOIA 1/3 HA KPflJbEI-bY YRAPHIIX  PYflA frI 2/3 HA 

flOJA'IAHOM ORP)+(ABAI-bY), H TO:  

1) Ha CTPHI4 40/52 06pa3aL H3jaBe noHvbaqa 0 noceTi.i .n0Kal4l.lje (06pa3aL4 6poi 6): 

> 

 

06paai I13jaBe noHybaqa  0 fl0CTI1 JioKat.I.1je (06pc13a 6po1 6) OBAJ O5PA3ALk JE 
OBABE3AH /EO KOHKYPCHE gOKYMEHTALI%HJE, HOHYBA'I ROW) HPEA ROHY/Y A 

HEMA OBEPEH O5PA3AL OR CTPAHE HAPY'4HOLA HOHYA BE MY BV1TM O/bI'1JEHA 

KAO HE[1Pfr1XBATJbI4BA. floHy1a14 mopa Aa nonyHfrl, oepv ne'laTOM H nOTnHLue oBaj 

o6pa3au Y cnyiajy rpyne noHyl)a'-Ia, flOTflVCyjy H oBepaBajy, no H36opy noHya'a, I1JlI4 

CBkI YJ1HOBI4 rpyne noHylja'-la, k1J1H jeaH OR '-1)1aHOBa rpyne y Hme rpyne, KOJH y TOM 

c.nyLlajy mopa 61.ITH HaBe,reH y cnopayy V13 '-ulaHa 81., CTB 4. 3aKoHa o jaBHHM 

Ha6aBHaMa; 

Mel-,a ce TKO Aa HOBII rnaci.i: 

06paai I.l3jaBe noHv1aqa 0 FIOCTM nokaLu.lie (06pa3a 6po1 6) floHyl)a'.l mopa ga 
nonyHH, oBepH fl11TOM  H nOTnmwe OBaj o6pa3a. Y ciiyLlajy  rpyne noHy1a'4a, noTnHcyjy 

H oBepaBajy, no H36opy noHya-Ia, HuH CBH -IJ1aHoBH rpyne noHy1)a'.a, HuH je,(aH o 

'-LnaHoBa rpyne y mme rpyne, KojH y TOM cuiy'Iajy mopa 6HTH HBRH y cnopayy 113 

'-lulaHa 81., CTB 4. 3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa; 

OCUM HaBeeHe, CBk1 ocTailkl eJ1eMeHTI1 KOHKVPCHe ,LoKyMeHTat4I1ie vcjivra 3a KOWEI-bE 6AHKI1HA fri 
I1YTHI'lX I1OJACEBA HA O11WTI'lHCKfrlM flYTEBIlMA I431MET,Y HACE1bEHk1X MECTA, ORHOCHO  I131MEF,Y 
IPAHIII4A IPAT,EB14HCKfr1X PEOHA CYCERHI1X HACEJbEHI'lX MECTA YHYTAP TEPIITOPMJE OflWTI1HE 
VHT,I1JE 6p. 01/2018 ocajv HenpoMeEbeHL.1. 

flpwior: 

- CTpaHa 40/52 KOHKYPCHe AOKymeHTa4mje 



Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак ЈН бр 
01/2019 

 40/ 52 

 

 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4) -понуђач мора да га попуни, 
овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 5) -
понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од 
понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

 Образац изјаве понуђача о посети локације (Образац број 6) Понуђач мора да 
попуни, овери печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују 
и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Прилог бр.1 – Списак изведених радова 
 Прилог бр. 1.1. – Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју 

примерака; 
 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. 

Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.  

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 
заједничке понуде. 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то Банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде у врдности од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први 
позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења 
банкарске гаранције за озбиљност понуде је 60 дана од дана отварања понуде. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  

   Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   
добро извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ.  
Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за     
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене 
без ПДВ. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду;  

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци;  
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