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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и
68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-126/IV-20 од 15.05.2020. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 404-126/IV-20 од
15.05.2020. године припремљена је конкурсна документација број 404-126/IV-20 од
15.05.2020. године за јавну набавку уалуга – Одржавање јавне расвете са материјалом
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I.

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац је Општина Лајковац-Општинска управа , Омладински трг 1. 14224 Лајковац.
Интернет страница је www.lajkovac.org.rs
(2) Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка бр. ЈНМВ 38/20 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)
Предмет јавне набавке је набавка услуга.
(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног
споразума.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(5) Контакт (лице или служба)
Лица за контакт су Горан Илић и Игор Перић, , адреса електронске поште:
zjeremic87@gmail.com
II.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Реконструкција, замена сијалица и осталог
електроматеријала одржавање
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра: Инсталација спољне расвете – 45316100,
Инсталација путне расвете – 45316110, Радови на нисконапонским инсталацијама – 45315600,
Услуге одржавања уличне расвете – 50232100, Пуштање у рад уређаја јавне расвете – 50232110 и
Расветна опрема и електричне светиљке - 31500000
(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из
општег речника набавке
Јавна набавка није обликована по партијама.

III.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Посебнe ппепоруке у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
пожелјно је да понуђачи попуњавају на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
- ПОЖЕЉНО ЈЕ ПОНУДУ ПОПУНИТИ НА РАЧУНАРУ
- ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОНУДУ УВЕЗАТИ ЈЕМСТВЕНИКОМ
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3. Партије
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се
доспела потраживања преносе директно подизвођачу
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог
закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача испуњава понуђач.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету.
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне 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) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и средстава финансијског обезбеђења
9.1.1. Авансно плаћање није дозвољено.
9.1.2. Понуђач је уз понуду у обавези да достави меницу за озбиљност понуде у износу од
10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, као о доказ о
регистрацији менице код НБС, и картон депонованих потписа.
9.2. Захтев у погледу рока за извођење услуга
Наведене услуге ће се обављати у периоду од потписивања Уговора до 31.12.2020. године.
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
Рок за извођење услуга рачуна се од дана потписивања уговора.
Рок за извођење услуга може се померити једино из разлога и на начин предвиђен моделом
уговора.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за квалитет изведених услуга износи минимум 2 (две) године и рачуна се од
датума примопредаје услуга.
За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје
услуга, Извођач је дужан да сву документацију произвођача, сертификате/атесте и упутства о
гаранцијама квалитета за уграђен материјал и опрему преда наручиоцу.
9.4. Захтев у погледу квалитета изведених услуга
Услуге извести квалитетно по техничком опису из Предмера услуга, а у складу са важећим
стандардима и прописима.
Материјал и опрему предвиђену у Предмеру услуга уградити сагласно важећим стандардима у
погледу квалитета.
Позиције из Предмера услуга не могу се мењати без сагласности наручиоца.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди и предрачуну услуга, укупна и јединичне, морају бити исказане у динарима, без
пореза на додату вредност.
Цене наведене у понуди и предрачуну, укупна и јединичне, су коначне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на
страном језику
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Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
12. Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
13. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. овог закона.
14. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о
којима ће се преговарати.
16. Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију
за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити
доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења
услуга.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком извођења услуга
Наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је
понудио најдужи рок плаћања.
18. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине
Понуђача је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
19. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa снoси пoнуђaч
Накнаду за коришћење патената сноси понуђач.
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20. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева
дужан да уплати таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција,
јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права
којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам
дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у
поступку јавне набавке мале вредности од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за
заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење
понуда.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од: 60.000 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив
на број 38/20 (број односно ознака јавне набавке), сврха уплате: Републичка административна такса
са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник: буџет Републике Србије, у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
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21. Рок за закључење уговора о јавној набавци.
Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
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IV.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa интерес да
закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.
IV.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
IV.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
IV.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, за оцену
способности понуђача за извршење уговора о јавној набавци:
1) Финансијски капацитет
-Понуђач треба да докаже да је у претходних 3 (три) обрачунске године (2017, 2018 и
2019) закључио минимум 3 (три) уговора на одржавању јавног осветљења с тим да за
сваку годину има минимум по један закључен уговор;
ДОКАЗ:
-копије минимум 3 (три) закључених уговора на одржавању јавног осветљења за
претходне 3 (три) године (2017, 2018 и 2019.) с тим да за сваку годину треба доставити
минимум по један закључен уговор на одржавању јавног осветљења
2) Кадровски капацитет:
Понуђач мора имати, ангажоване раднике у складу с законом о раду (Сл.Гласник

РС,бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017,-одлука
95/2018) и то:

УС,

113/2017

и

- 1 (једног) дипломираног електроинжењера лиценца број 450
- 1 (једног) радника електромонтера III или IV или V степена стручне спреме са
доказом о оспособљености за безбедан и здрав рад на датом радном месту,важећим
лекарским уверењем за рад на висини
- 1 (једног) радника са уверењем о оспособљености за безбедан рад са хидрауличним
платформама, са важећим лекарским уверењем за рад на висини
ДОКАЗ:
-Копија пријаве Фонду ПИО – одговарајући М Образац;
-Копије важеће Лиценце и потврда ИКС о важности издате лиценце
-Уверење о оспособљености за безбедан рад са хидрауличним мобилним платформама
издат од овлашћене институције и копија обрасца бр.6 , копија лекарских уверења
3)Технички капацитети:
- Да понуђач има у власништву
а) 2 (два) возила са хидрауличном мобилном платформом радне висине 14 метара
б) Теретно пикап или теренско возило -1 ком и приколицу за обезбеђивање

радова на путу- 1 kom
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ДОКАЗ:
-Пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године
-Копија саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда
-Копија полисе осигурања као доказ да је возило регистровано на дан отварања понуда
-Копија атеста овлашћене институције из ког се јасно виде захтеване карактеристике
висине
4)Пословни капацитет:
-да има сертификован систем менаџмента и то:

- Понуђач испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2015 – који се односи на систем
управљања квалитетом у траженој области, са обимом сертификације који
обухвата услуге које су предмет јавне набавке;
- Понуђач испуњава захтеве стандарда ISO 14001:2015 – који се односи на
систем управљања заштитом животне средине, са обимом сертификације који
обухвата услуге које су предмет јавне набавке;
- Понуђач испуњава захтеве стандарда ISO 45001:2018 – који се односи на
систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду са обимом који обухвата
услуге које су предмет јавне набавке;
ДОКАЗ:
Фотокопија тражених стандарда
IV.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
IV.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. Закона
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност свих или
појединих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем изјаве
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и
додатне услове утврђене конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу IV. 1. 1. под тачком 1) до 4) понуђач
доказује писаном ИЗЈАВОМ датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини
саставни део конкурсне документације.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се
попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача овом изјавом
потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из тачке 1 до 4.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник понуђача
овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају обавезне услове из тачке 1 до 4.
Доказивање додатних услова врши се достављањем тражене документације на начин како је
описано у делу IV.1.2.
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V.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. ___________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку услуга
– Одржавање јавне расвете са материјалом, редни број ЈНМВ 38/20.
Општи подаци о понуђачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна понуђача и назив банке:
2) Понуду дајем:
а) самостално

(заокружити)
б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна члана групе понуђача и назив
банке:
Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна члана групе понуђача и назив
банке:
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
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Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
3) Рок важења понуде
Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)
4) Укупна цена услуга
укупна цена услуга износи ____________________________________ динара, без ПДВ-а.
5) Остали подаци (рок за извођење услуга, гарантни рок, тражени аванс и начин, рок и
услови плаћања)
Наведене услуги ће се обављати у периоду од потписивања Уговора до 31.12.2020. године.
Гарантни рок за изведене услуге износи _______ године од дана примопредаје услуга (не краћи од
2 године)
Рок плаћања по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији износи 45 дана
од дана пријема оверене ситуације за извршене услуге (45 дана од дана пријема оверене
ситуације).
6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
За извршење набавке ангажујемо _______ ( _______________) подизвођача (уписати број
подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
____________________________________________________________________________
Напомена: Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више
чланова групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи подаци о
подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“ попуниће
носилац посла а табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће чланови групе понуђача.

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица
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VI.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ
Изјављујемо да ћемо извршење јавне набавке – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА
МАТЕРИЈАЛОМ, ЈН бр 38/20, делимично поверити подизвођачу.
Наводимо у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ћемо поверити подизвођачу,
као и део предмета набавке који ћемо извршити преко подизвођача.
Ред.
Бр.

Назив подизвођача

Део предмета
набавке који ће
извршити преко
подизвођача

Вредност предмета
набавке који ће
извршити преко
подизвођача

Проценат укупне
вредности набавке
који ће поверити
подизвођачу (%)

1.

2.

3.

4.

5.

Напомена: проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, не може
бити већи од 50 % од укупне вредности понуде.
Образац оверава понуђач.
датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица
_____________________
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VII.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 38/20 – Одржавање јавне расвете са материјалом.
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих
чланова групе иступа пред наручиоцем.

СТАТУС ЧЛАНА

ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
( АДРЕСА ЧЛАНА )

Овлашћени
члан/носилац посла:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.

Напонена: Споразум групе понуђача обавезно доставити уз понуду
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање споразума којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном документацијом у тачки 8.
Упутства..

датум:
место:

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
_______________________
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VIII.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У поступку Јавне набавка услуга – Одржавање јавне расвете са материјалом,
редни број јавне набавке 38/20, понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу најкасније
у року од 15 дана од дана закључења уговора доставити оригинал сопствену бланко
меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, у износу 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности _____дана (минимум 30 дана) дужим од
уговореног рока за коначно извршење посла, са копијом депо картона, овлашћењем за
попуну менице, насловљеним на Општинска управа општине Лајковац, са клаузулом „без
протеста“ и потврдом/захтевом о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке
Србије.

датум:
место:

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
_______________________
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IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
из
(назив правног лица)

,

,
(матични број)

доставља
:

,

(место)

(адреса)
,

(ПИБ)

(текући рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Општинска управа општине Лајковац
рачун Општинске управе: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број
30-055
За обезбеђење реализације поступка јавне набавке услуга: Одржавање јавне расвете
са материјалом, број 38/20, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број:
I
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % од
понуђене цене без ПДВ-а која траје док траје важност понуде, дате у нашој понуди од
___________.2020. године тј на износ од _________________________________________
(________________________________________)
и
динара и
словима
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се
проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави меницу за
добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-ом.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. …...............................................................
НАПОМЕНА: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за
корисника бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом,
фотокопијомкартона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије.
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X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу
јединствених инструмената платног промета
из
(назив правног лица)

,

,
(матични број)

доставља
:

,

(место)

(адреса)
,

(ПИБ)

(текући рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Општинска управа општине Лајковац
рачун Општинске управе: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број
30-055
За обезбеђење реализације поступка јавне набавке услуга: Одржавање јавне расвете
са материјалом, број 38/20, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број:
I
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, можете попунити на износ од 10
% вредности уговора без ПДВ-а, дате у нашој понуди од ___________.2020. године тј на
износ од _________________________________________ динара и словима
(________________________________________) и
овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
а) у случају када понуђач уговорене обавезе не извршава на начин утврђене уговором.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. …...............................................................
НАПОМЕНА: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за
корисника бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом,
фотокопијомкартона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије.
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XI МОДЕЛ УГОВОРА

– Одржавање јавне расвете са материјалом

Закључен између:
1. Наручиоца Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац, са седиштем у Лајковцу,
улица Омладински трг бр. 1, коју заступа начелник Живорад Бојичић, дипл.правник (у даљем
тексту: Наручилац), и
2. ________________________________ са седиштем у ............................................,
улица ......................................., кога заступа директор ....................
.........................
(у даљем тексту: Извођач),

Подаци о наручиоцу

Подаци о извођачу услуга

ПИБ:

ПИБ:

Матични број:
Број рачуна:

101343119

Матични број:

07353154

Број рачуна:

840-133640-12

Телефон:

014/3432-760

Телефон:

Телефакс:

014/3433-332

Телефакс:

Е-mail: opstinalajkovac@gmail.com

Е-mail:

Основ уговора:
Број ЈНМВ и датум упућивања позива
понуђачима и објављивања на Поталу
јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца

ЈНМВ бр. 38/20, позив објављен на Порталу
јавних набавки дана 15.05.2020. године и на
интернет страници Наручиоца
www.lajkovac.org.rs

Број и датум одлуке о додели уговора:

Понуда изабраног понуђача бр. ................... од ..........................................

Страна 18 од 34

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет уговора је извођење услуга – Одржавање јавне расвете са материјалом, и у потпуности je
одређен: усвојеном понудом Извођача, број ______ од ______ 2020. године и овим уговором.
Извођач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача ______________________________,
са седиштем _________________________, ПИБ ____________, матични број ______________
односно у групи понуђача коју чине ______________________________, са седиштем
_________________________, ПИБ ____________, матични број ______________.
ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 2.
Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи:
Вредност услуга ( без ПДВ-а) ............................................... динара
ПДВ .......................................................................................... динара
Укупна вредност услуга (са ПДВ-ом) ................................... динара
Словима ..................................................................................................................
Јединичне цене су фиксне до завршетка услуга и обухватају све трошкове.
Вредност изведених услуга утврдиће се на основу стварно изведених количина услуга и јединачних
цена из усвојене понуде извођача.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да, вредност услуга из члана 2. плати по испостављеним фактурама,
сачињеним на основу радних налога изведених услуга и потписаних и оверених од стране
овлашћеног лица Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема.
РОК ЗА ЗАВРШЕТАК УСЛУГА
Члан 4.
Извођач се обавезује да уговорене услуге изводи у континуитету до 31.12.2020. године од дана
увођења извођача у посао.
Дан увођења у посао је дан потписивања уговора.
Под роком завршетка услуга сматра се дан престанка важења уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Уколико Извођач не заврши услуге који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених
услуга.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем
рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених услуга, претрпео штету која је
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Страна 19 од 34

ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Гарантни рок за изведенe услуге је ____________(минимум 2 године) и почиње да тече од дана
комисијске примопредаје услуга. Гарантни рок за уграђен материјал је у складу са гарантним роком
произвођача.
Извођач се обавезује да у току гарантног рока на позив инвеститора отклони све недостатке који су
последица неквалитетно изведених услуга и то о свом трошку у најкраћем року.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана од дана обавештења и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће услуге поверити другом извођачу на рачун
Извођача услуга.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да уговорене услуге изведе у складу са својом понудом уз поштовање стандарда
и прописа који важе за ову врсту посла. За укупан уграђени материјал Извођач мора да има
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је
одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
Члан 8.
Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања
уговора, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења, и то:
регистровану бланко сопствену меницу, захтев за регистрацију менице и менично

овлашћење за добро извршење посла , у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а у
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“ са роком важности _____дана (минимум 30 дана) дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да обезбеди:
-све потребне услове за несметано извођење услуга
МЕЂУСОБНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Уговарачи су обавезни да одреде своје представнике који ће се старати о извршењу посла из овог
уговора
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на
писано упозорење друге уговорне стране, ни у накнадном року од 10 дана не престане са даљим
кашњењем у извршењу својих уговорних обавеза тј. неуредним извршавањем својих уговорних
обавеза, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор уз поштовање раскидног
рока од 10 дана.
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Страна која је неодговорним понашањем изазвала једнострани раскид уговора, дужна је да надокнади
другој страни све трошкове које та страна има у случају принуђеног једностраног раскида уговора
Члан 12.
Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за решавање спора биће
надлежан Привредни суд у Ваљеву.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна. Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна
уколико га не потпишу истовремено.
Члан 14.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и други законски прописи.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака , за сваку уговорну страну по три примерка
НАРУЧИЛАЦ
Општина Лајковац
Општинска управа Лајковац
________________________________
Живорад Бојичић, дипл.правник

ИЗВОЂАЧ

............................................................
_____________________________
......................................... , директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме потврђује да је сагласан
са садржином модела уговора.
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XII ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________ из ____________________,
ул.___________________________, са матичним бројем_______________________,
ПИБ _________________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће
у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ бр.38/20 – Одржавање јавне расвете са материјалом,
наручиоца Општине Лајковац-Општинске управе Лајковац, Лајковац, прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора испнити услове из
тачке 1 до 3.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки подизвођач овом изјавом
потврђује да испуњава услове из тачке 1 до 3.
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XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

поднете за јавну набавку бр. 38/20 – Одржавање јавне расвете са материјалом
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
ПОНУЂАЧ _______________________________________________________________________
Ред.
Бр.

Износ
без ПДВ-а

Врста трошкова

Износ
са ПДВ-ом

Укупни трошкови припреме понуде

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а:
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге
релевантне доказе
место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

XIV ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ

поднете за јавну набавку бр 38/20 – Одржавање јавне расвете са материјалом

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

XV ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-а

у вези поднете понуде за јавну набавку бр. 38/20 – Одржавање јавне расвете са материјалом

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању своје
понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
место .................
датум .................

М. П.
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потпис овлашћеног лица

XVI ПРЕДМЕР УСЛУГА
Јавна Набавка број

38/20

Табела А
Ред.
Број

Материјал

Јед.мере

Количина

1.

Метал халоген сијалице 70 W, грло Е27

Ком

30

2.

Метал халоген сијалице 70 W, грло RX7S

Ком

10

3.

Натријумова сијалица 70 W, грло E27

Ком

200

4.

Натријумова сијалица 150 W, грло E40

Ком

25

5.

Натријумова сијалица 250 W, грло E40

Ком

25

6.

Натријумова сијалица 400 W, грло E40

Ком

25

7.

Металхалогена сијалица 400 W, грло E40

Ком

10

8.

Пригушница 70 W натриум

Ком

100

9.

Пригушница 150 W натриум

Ком

15

10.

Пригушница 250 W натриум

Ком

20

11.

Пригушница 400 W натриум

Ком

20

11.

ПВЦ жица 1,5мм црна

м

100

12.

ПВЦ жица 1,5мм плава

м

100

13.

ПВЦ жица 6мм

м

100

14.

Изолована водоотпорна струјна стезаљка
ФИДОС 1,5/10-16/95

Ком

200

15.

Уклопни сат “Енел” астрономски (или
слично) – (програмиран за јавну расвету)
Eлектросрбија-Kраљево
Eлектродистрибуција Лазаревац

Ком

5

16.

Упаљач 70W - 400W

Ком

200

17.

Контактор 80 А, 220V

Ком

10

18.

Ножасти осигурач 40 А NV00

Ком

25

19.

Ножасти осигурач 80 А NV00

Ком

25

20.

Стакло за живине арматуре (тегла)

Ком

50

21.

Порцеланско грло Е27 (равно) са мет.
носачем

Ком

50

22.

Порцеланско грло Е40 (равно) са мет.
Носачем

Ком

20

23.

Кабал 3х2,5 PPY

m

150

24.

Грло RX7S метално за сијалицу из
позиције 2.

Ком

0

25.

Аутоматски осигурач ''C'' класе 32А

Ком

5

26.

Шкара (редна) клема 4-16 MM, са

Ком

10
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Јед.Цена
без ПДВа

Укупно без
ПДВ-а

поклопцем за пломбирање
27.

Изолир трака

Ком

30

28.

Постоље осигурача НВТ-00

Ком

10

29.

Затезна стезаљка мала за кабл СКС

Ком

100

30.

Кабл СКС 2х16

м

2500

31.

ФРА осигурач 6-16А

Ком

25

32.

Вијак и навртка М6 х 40

Ком

100

Ком

10

Ком

25

Ком

75

Ком

30

Ком

30

м

50

ком

25

ком

25

ком

25

ком

25

ком

5

ком

5

ком

5

ком

10

Ком

5

Ком

10

Ком

4

ком

50

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

Шелне ø 130-150 са кукама за качење
пролазних и затезних клема
Стубна лира за арматуру ø 210-250
спољног пречника цеви ø48мм
(поцинкована цев дужине 1,0м варена на
шелну под углом од 150 са отвором за
провлчење кабла)
Стубна лира за арматуру ø 130-150
спољног пречника цеви ø48мм
(поцинкована цев дужине 1,0м варена на
шелну под углом од 150 са отвором за
провлчење кабла)
Поцинкована перфорирана трака
(дебљина лима 1мм дужине 2м)
Вијак и навртка М8 х 40
Лед светлеће црево Радни напон 220V,
IP65, пречник црева13мм. Минимална
дужина за сечење 2м. Хладно бела.
Прикључнице за лед црево са
припадајућом опремом, ИП 65.
Лед сијалица Е27 - 18W напон 220-240V
боја светлости 6400K.
Лед сијалица грло ГУ 10, 220-240v, снаге
5W хладно бела
Лед сијалица Е27 - 15W напон 220-240V
боја светлости 6400K.
ФИД склопка 40А 0,3мА 4 полни
ПВЦ кутија за шкара клему са могућношћу
провлачења пломбе и плобирање
ПВЦ кутија за аутоматске осигураче са
могућношћу провлачења пломбе и
плобирање
Керамичко грло ГУ 10
Термоскупљајућа спојница за подземни
кабл 6-25мм2
Броило трофазно двотарифно са ДЛМС-ом
Лед рефлектор снаге 80 W, следећих
карактеристика или одговарајући:
Куциште рефлектора је израђено од легуре
алуминијума ливеног под притиском. Носач
рефлектора је израђен од челичног лима
за монтажу на хоризонталне и вертикалне
површине са подешавањем угла нагиба.
Боја светлости је 6500К. Комплетан
рефлектор је израђен у ИП 66 заштита.
Натриум арматура OPALO1 Na 70W,
следећих карактеристика или
одговарајућа:
- кућиште од алуминијумске легуре ливено под
притиском и обојено електростатичким
поступком бојом у праху (РАЛ по избору
инвеститора)
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51.

- огледало светиљке, израђено поступком
дубоког извлачења од алуминијума високе
чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно
заштићен, високог коефицијента рефлексије
тако да омогућава постизање пројектованих
фотометријских захтева.
- протектор светиљке израђен од ливеног
поликарбоната, отпорног на УВ зраке,
атмосферске утицаје и температурне дилатације
- предспојни уређај на једноставно изменљивој
плочи са носачем сијаличног грла
- заптивач, постављен у жлебу на протектору,
израђен од екструдоване силиконске гуме која је
отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и
температурне дилатације
- ручице за затварање протектора, постављене
у прорезима на протектору и израђене од
ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и
трајно заптивање комплетне светиљке
- отвор за хоризонталну монтажу на лиру f48
- степен механичке заштите комплетне
светиљке (оптичког дела и дела предспојног
уређаја) ИП65, према стандарду СРПС ЕН
60598-1
- механичка отпорност на удар протектора ИК08,
према стандарду СРПС ЕН 62262
- класа електричне изолације I (према СРПС ЕН
60598)
- прикључак за уземљење на кућишту светиљке
- предспојни уређај за сијалицу натријум високог
притиска 70W
- приступ сијалици и предспојном уређају мора
бити једноставан.
Рефлектор металхалоген снаге 400W за
осветљавање спортских терена. Рефлектор
мора имати могућност монтаже на лиру
пречника 48 мм (испоручује се са сијалицом
Е40)
Карактеристике рефлектора:
- кућиште од ливеног алуминијума под високим
притиском, некородирајуће
- одсијач рефлектор од елоксираног
алуминијума високе чисточе са глатким
површинама
- стакло каљено са силиконском заптивком
- носач од топло поцинкованог челика и спољно
фиксирање од нерђајућег челика
Силиконска заптивка између протектора и
кућишта, као и између кућишта и поклопца,
обезбеђује висок степен заштите целог
протектора IP 65, или одговарајући

Ком

5

УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВ-ом:
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Табела Б
Ред.
Број

Опис Радова

Јед.мере

Количина

1

Замена Метал халоген сијалице 70 W E27, са
чишћењем стакла на висини од H=6m

ком

30

2

Замена Метал халоген сијалице 70 W RX7S са
чишћењем стакла

ком

10

3

Замена Натријумове сијалице 70 W са
чишћењем стакла на висини од H=9m

ком

200

4

Замена Натријумове сијалице 100 W са
чишћењем стакла на висини H=9-12m

ком

0

5

Замена Натријумове сијалице 150 W са
чишћењем стакла на висини од H=9-12m

ком

25

6

Замена Натријумове сијалице 250 W са
чишћењем стакла на висини од H=9-12m

ком

25

7

Замена Метал халоген сијалице 250W
чишћењем стакла на висини од H=9-12m

са

ком

5

Замена Натријумове сијалице 400 W
чишћењем стакла на висини од H=9-12m
Замена Метал халоген сијалице 400W
чишћењем стакла на висини од H=9-12m

са

ком

25

ком

10

8
9

са

10

Замена Пригушнице 70 W на висини од H=9m

ком

211

11

Замена Пригушнице 100 W на висини од H=9m

ком

0

12

Замена Пригушнице 125 W на висини од H=9m

ком

0

13

Замена Пригушнице 150 W на висини од H=912м

ком

15

ком

20

ком

20

м
м

200
100

ком

210

ком

5

ком

200

ком
ком

10
50

ком

50

14
15
16
17
18

19

20
21
22
23

Замена Пригушнице 250 W на висини од H=912м
Замена Пригушнице 400 W на висини од H=912m
Замена ПВЦ жице 1,5мм
Замена ПВЦ жице 6мм
Замена Клеме изоловане струјне 1,5/10-16/95 на
висини од H=9-12m
Замена Уклопног сата “Енел” – DS1 250V 16 A
(наштелован за јавну расвету) EлектросрбијаKраљево Eлектродистрибуција Лазаревац са
два релеја
Замена Упаљача 70W-400W на висини од H=912m
Замена Контактора 80 А
Замена Ножастог осигурача од 40-80А
Замена Стакла за живине арматуре на висини од
H=9m

24

Замена Грла керамичког Е27 (равно) на висини
од H=9-12m

ком

120

25

Замена Грла керамичког Е40 (равно) на висини
од H=9-12m

ком

33

26
27

Замена Кабала 3х2,5 PPY на висини од H=9-12m
Замена постоља осигурача НВТ-00

m
ком

150
20

Страна 29 од 34

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Замена постоља осигурача са растављачем
дришер
Уградња Натриум арматура 70 W на висини од
H=9-12m
Уградња Перфориране траке
Уградња Снопастог кабла СКС 2х16 на висини
од H=9-12m
Уградња Затезне стезаљке мале на висини од
H=9-12m
Уградња Пролазне стезаљке гибљиве на висини
од H=9-12m
Уградња вијка и навртке М6х40 и М8х40 на
висини од H=9-12m
Уградња шелне ø 210-250 и ø 130-150 на висини
од H=9-12m
Уградња стубне лире за арматуру ø 130-150 и ø
210 -250 за стуб 9/250 на висини од H=9-12m
Замена Ормана за јавну расвету(комплетан са
изводима), на мрежу са свим потребним
радњама у сврху функционисања јавне расвете

ком

10

ком

89

м

30

м

2500

ком

150

ком

10

ком

100

ком

100

ком

100

ком

3

38

Замена Шкара (редна) клема 4-16 MM

Ком

20

39
40
41
42

Замена аутоматског осигурача ''C'' класе 32А
Уградња рефлектора Na-Mh 400w
Демонтажа старих арматура
Ремонт и уградња арматуре
Измештање Броила и команде за јавну расвету
из Трафо станица са свим потребним радовима
и неопходним материјалом по условима
Електродистрибуције Лазаревац
Замена ФРА осигурача 6-16А
Уградња кабловске спојнице 1КV 6-25mm2.
Позиција обухвата проналажење квара у
подземној инсталацији јавне расвете, као и све
припремне радње за уградњу спојнице и
провера исправности по завршеној уградњи.
Искључење светиљки нелегално прикључених
на јавну расвету
Рад електромонтера на непредвиђеним
радовима
Рад возила са хидрауличном мобилном
платформом и хидрауличном мобилном
дизалицом са руковаоцем на непредвиђеним
радовима

Ком
Ком
ком
ком

10
5
50
50

kom

3

ком

25

ком

5

ком

50

Час

100

Час

100

ком

50

ком

50

Ком

75

43
44

45

46
47

48
49
50
51

Демонтажа светиљки нелегално прикључених на
јавну расвету
Проналажење квара на мрежи јавне расвете, по
изласку
Монтажа новогодишње украсне расвете на
локације по налогу Инвеститора

52

Демонтажа новогодишње украсне расвете

Ком

75

53

Замена двотарифног трофазног броила

Ком

10

54

Замена ФИД склопке 40А 0,3мА 4 полни

Ком

5

55

Замена Лед сијалица Е27

ком

50

56

Замена Лед сијалица ГУ 10

ком

25

57
58
59

Замена грла RX7S метално
Замена Грла ГУ 10
Уградња ЛЕД рефлектора по налогу Наручиоца

Ком
ком
Ком

10
10
6
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60

61
62
63

Ремонт новогодишњих украса. Позиција
обухвата замену светлећег лед црева и
прикључница на постојећој конструкцији украса
са свим пропратним материјалом (везице...)
Рад на поправци ормана јавне расвете
(шемирање, замена делова и др)
Непредвиђени радови на одржавању јавне
расвете (затезање проводника јавне расвете на
мешовитој мрежи као и размршење исте и др.)
Радови на проналажењу и обележавању
подемних инсталација по налогу Наручиоца

Ком

50

Час

20

Час

20

Час

10

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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Табела В
Ред.
Број

Јед.мере

Количина

Струјна стезаљка низање 4-16/4
Пригушница 150 W натриум
Пригушница 70 W натриум
Изолована водоотпорна струјна стезаљка
ФИДОС 1,5/10-16/95
Шелне ø 130-150 са кукама за качење
пролазних и затезних клема

Ком
Ком
Ком

140
10
11

Ком

10

Ком

20

6.

Поцинкована перфорирана трака

Ком

10

7.

Натријумова сијалица 70 W, грло E27

Ком

12

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ножасти осигурач 40 А NV00
Пригушница 250W натриум
Рефлектор металхалоген снаге 400W
Светиљка 70W
Коса Лира ø 130-150
Коса Лира ø 200-250
Порцеланско грло Е27
Порцеланско грло Е40
Метал Халогена сијалица 70 W, грло РХ7С
Пригушница 250 W Натриум
Пригушница 400 W Натриум
Гребенасти Прекидач 1-0-2
Постоље осигурача НВТ -00
Затезна стезаљка мала за кабл СКС 4х16
Носеђа стезаљка угаона - гибљива
Шелна ø 210-250 са кукама

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

33
5
1
39
86
30
20
3
15
20
10
5
10
300
50
75

1.
2.
3.
4.
5.

Материјал

Јед.Цена
без ПДВа

Укупно
без ПДВа

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (ТАБЕЛА А+ТАБЕЛА Б+ТАБЕЛА В): __________________ ДИНАРА
ПДВ: ________________________ ДИНАРА
УКУПНО СА ПДВ-ОМ (ТАБЕЛА А+ТАБЕЛА Б+ТАБЕЛА В): _________________ ДИНАРА
НАПОМЕНА:
1. Под јединичном ценом се подразумева цена која обухвата све припремне радње, извршавање
посла из описа, сав неопходан додатни материјал, материјал и опрему за сигурност на раду,
опрему и механизацију за извршење посла и остале трошкове, као и евентуалне трошкове по
захтеву Електродистрибуције Лазаревац.
Евентуални трошкови Електродистрибуције Лазаревац могу настати приликом одржавања
расвете која се укључује из трафо-станица у току радног времена и при томе је извођач у обавези
да се за интервенцију обрати ЕД Лазаревац – диспечерска служба.
Након закључења уговора Наручилац је дужан да обавести ЕД Лазаревац о изабраном извођачу
на одржавању јавне расвете, а Извођач је у обавези да ЕД Лазаревац достави сву потребну
документацију за извођење ове врсте посла.
2. Излазак на терен је:


по плану одржавања и реконструкције који доставља Општина Лајковац-Општинска управа.
План се реализује следећег дана по усаглашавању са Извођачем уписом у дневник.
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По поступку Хитне интервенције који подразумева да Извођач у року од 5 сати од пријаве
квара изађе на терен са потребном опремом и људством и отклони квар у времену од 6 до 22
сата.



Пријава квара се врши мобилним телефоном или на други начин, а уписује се у дневник
време пријаве квара.

3. Извођач не може без знања и сагласности Општине Лајковац-Општинске управе Лајковац
извршавати обавезе из Овог Уговора.
4. Материјал који је замењен, даје се лицу које је од стране Општине Лајковац-Општинске управе
Лајковац одређено за контролу услуга.
5. Уз понуду понуђач мора доставити доказ да поседује возило са хидрауличном платформом радне
висине 14 метара, као и уверење о оспособљености за безбедан рад са хидрауличним мобилним
платформама издат од овлашћене институције.
Доказ о поседовању корпе је
-Пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године
-Копија саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда
-Копија полисе осигурања као доказ да је возило регистровано на дан отварања понуда
-Копија атеста овлашћене институције
Наведене услуге су услуге који се односе на време од потписивања Уговора до 31.12.2020.
године и подразумевају услуге које се извршавају константно. Извођач мора да обезбеди
материјална средства, обучене раднике да у наведеном периоду извршавају послове
одржавања јавне расвете по захтевима и плановима Инвеститора.
6. Регистрација ауто дизалице
________________________________________
________________________________________
7. Одговорни извођач

НАПОМЕНА:
8. Под јединичном ценом се подразумева цена која обухвата све припремне радње,
извршавање посла из описа, сав неопходан додатни материјал, материјал и опрему за
сигурност на раду, опрему и механизацију за извршење посла и остале трошкове, као и
евентуалне трошкове по захтеву Електродистрибуције Лазаревац.
Евентуални трошкови Електродистрибуције Лазаревац могу настати приликом
одржавања расвете која се укључује из трафо-станица у току радног времена и при томе
је извођач у обавези да се за интервенцију обрати ЕД Лазаревац – диспечерска служба.
Након закључења уговора Наручилац је дужан да обавести ЕД Лазаревац о изабраном
извођачу на одржавању јавне расвете, а Извођач је у обавези да ЕД Лазаревац достави
сву потребну документацију за извођење ове врсте посла.
9. Излазак на терен је:


по плану одржавања и реконструкције који доставља Општина Лајковац-Општинска
управа. План се реализује следећег дана по усаглашавању са Извођачем уписом у
дневник.



По поступку Хитне интервенције који подразумева да Извођач у року од 5 сати од
пријаве квара изађе на терен са потребном опремом и људством и отклони квар у
времену од 6 до 22 сата.



Пријава квара се врши мобилним телефоном или на други начин, а уписује се у
дневник време пријаве квара.
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10. Извођач не може без знања и сагласности Општине Лајковац-Општинске управе
Лајковац извршавати обавезе из Овог Уговора.
11. Материјал који је замењен, даје се лицу које је од стране Општине Лајковац-Општинске
управе Лајковац одређено за контролу услуга.
12. Наведене услуге су услуге који се односе на време од потписивања Уговора до
31.12.2020. године и подразумевају услуге које се извршавају константно. Извођач мора
да обезбеди материјална средства, обучене раднике да у наведеном периоду
извршавају послове одржавања јавне расвете по захтевима и плановима Инвеститора.
13. Регистрација ауто дизалице
________________________________________
________________________________________

14. Одговорни извођач
Лице ________________________________________________
Име и презиме
Број лиценце __________________________________
(уз Понуду приложити копију лиценце са важећом потврдом)

цена без ПДВ-а: ____________________динара
ПДВ: ____________________ динара
Цена са ПДВ-ом: ________________ динара
Одговорно лице/Директор

М.П. Презиме и Име: __________________
Потпис:____________________________________
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