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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
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бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 03-47/1-2015 од 22.04.2015.
год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 03-47/2-2015 од 22.04.2015.
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће Аеродром Поникве Ужице
Адреса: Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
ПИБ: 107075180, Матични број: 20737212
Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и одговарајућим подзаконским актима донетим на
основу Закона.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 58/2015 је услуга испитивања функционалних и структурних
карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС).
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Драгана Алексић, e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs.
6. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.

II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке број 58/2015 је услуга испитивања функционалних и структурних
карактеристика полетно-слетне стазе.
Назив и ознака из општег речника: услуге испитивања носивости - 60520000.
2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Наручилац за предметну набавку закључује уговор.
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III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је испитивање функционалних и структурних карактеристика
коловозних конструкција маневарских површина и платформи и оцена стања ових
конструкција на Аеродрому Поникве.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
1. Циљ испитивања
Испитивање се врши да би се утврдило стање коловозних конструкција раније
санираних деоница маневарских површина и платформи и њихов функционални и
структурни капацитет у односу на очекивано саобраћајно оптерећење као и стање
несанираних деоница маневарских површина.
На основу података добијених испитивањем потребно је за раније саниране деонице
извршити процену експлоатационог века коловозних конструкција и предложити могућа
решења рехабилитације, а за несаниране деонице оштећене током бомбардовања 1999.
год. предложити начин санације.
2. Методологија испитивања
Процес испитивања укључује примену стандарних метода за испитивање коловозних
конструкција на аеродромима кроз следеће кораке:
а. Анализа доступне документације о изградњи, извршеним реконструкцијама и одржавању
и прикупљање података који могу бити од значајни за вршење теренских и лабораторијских
испитивања и давања оцене о стању конструкције;
б. Визуелно снимање оштећености застора коловозних конструкција у складу са PAVER
методологијом и одређивање Индекса стања коловоза PCI (Pavement Condition Index);
ц. Анализа система за дренирање површинских и подземних вода, оцена функције и стања;
д. Испитивање носивости коловозних конструкција недеструктивном методом применом
уређаја са импулсним оптерећењем;
е. Мерење преноса оптерећења на прскотинама асфалтног застора и спојницама бетонског
застора;
ф. Мерење храпавости застора (отпора клизања);
г. Мерење подужне равности застора;
х. Узорковање и лабораторијско тестирање материјала из слојева коловозних конструкција;
и. Теренски опит носивости и збијености помоћу динамичког конусног пенетрометра DCP;
ј. Мерење модула стишљивости кружном плочом (на оштећеним деловима несанираног
дела полетно-слетне стазе);
к. Дефинисање физичко механичких својстава слојева коловозне конструкције на основу
резултата лабораторијског испитивања узорака, теренских опита и рачунског одређивања
модула еластичности из измерених угиба;
л. Оцена функционалног и структурног стања постојећих коловозних конструкција;
м. Прорачун PCN (Pavement Clasificassion Number) за испитиване конструкције;
н. Процена експлоатационог века испитиваних конструкција;
о. Предлог могућих решења рехабилитације раније саниране деонице;
п. Предлог санације оштећених деоница током бомбардовања 1999.
2.1. Снимање оштећености застора
Визуелно снимање оштећености застора у складу са Paver методологијом.
Прикупљање података о типу, интезитету, количини и положају оштећења са картирањем
свих оштећења.
Одређивање индекса стања коловоза (PCI) по основу параметра оштећености (раније
саниране деонице).
2.2. Недеструктивно испитивање – мерење угиба
Мерење угиба коловозног застора врши се недеструктивном методом применом
уређаја са импулсним оптерећењем изазваним падајућим теретом. Уређај мора имати
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способност мерења са променом импулсне силе у распону од 50кN до мин. 200кN и
истовременог мерења угиба са мин. 7 сензора по мерној тачци.
За одређивање носивости коловозне конструкције мерење угиба се врши на подужним
профилима специфицираним у делу који се односи на програм испитивања. Мерење угиба
ће се извршити и на свим локацијама где је извршена санација коловозне конструкције.
Мерење преноса оптерећења на прскотинама асфалтног застора врши се уређајем за
мерење угиба из два положаја оптерећења, са једне и друге стране прскотине/спојнице.
Мери се вертикално померање са једне стране и друге стране прскотине/спојнице и из
њиховог односа дефинише мера преноса оптерећења.
Уређај за мерење угиба мора бити сетрификован за вршење мерења на коловозним
засторима аеродрома и мора поседовати уверење о извршеној калибрацији издато од
стране произвођача са наведеним роком важности. Уколико није наведен рок важности,
уверење не сме бити старије од две године.
2.3. Узорковање слојева коловозне конструкције и лабораторијско испитивање
Узорковање слојева коловозне конструкције применом алата са дијамантским
сечивом.
Из кернова се одређује густина, дебљина слоја и збијеност.
2.4. Теренски DCP опит
Ради утврђивања носивости и збијености на местима локацијама где се врши
узорковање коловозне конструкције изводи се теренски опит одређивања носивости (in situ
CBR) и збијености помоћу динамичког конусног пенетрометра DCP.
2.5. Теренски опит кружном плочом
На несанираном делу полетно-слетне стазе, на местима оштећења типа кратер
испуњених тампонским материјалом извршити мерење модула стишљивости опитом
кружном плочом.
2.6. Мерење храпавости застора
За потребе дефинисања функционалних својстава коловозних конструкција извршиће
се мерење отпора клизању површине застора. Мерење и интерпретација резултата у
складу са ICAO doc.9137 Airport Services Manual, part 2 Pavement Surface Conditions, chapter
5 Runway Friction Measurements Devices.
2.7. Мерење подужне равности полетно-слетне стазе
Мерење подужне равности застора полетно-слетне стазе (ПСС) извршити методорм
која обезбеђује континуално снимање равности по подужним профилима. Мерење
извршити у оси ПСС, на профилима 3, 5 и 10 метара десно од осе и на 3, 5 и 10 метара
лево од осе ПСС. Из подужних профила израчунати попречну равност застора. Обраду
података извршити у складу са ICAO Annex 14, Attachment A, 5. Runway Surface Evenness i
Doc. D6-18746 Runway Roughness Measurement, Quantification and Application, Boeing
Method.
2.8. Лабораториjско испитивање узорака
Лабораторија за испитивање узорака слојева коловозне конструкције мора бити
опремљена одговарајућом опремом и са важећом акредитацијом за вршење предметних
опита.

• Асфалтни слојеви
За лабораторијско испитивање асфалтних слојева коловозне конструкције користи се
материјал из кернова. За сваки асфалтни слој припремају се узорци по Marshall-u на којима
се испитују физичко механичка својства: стабилност, течење, густина узорка и густина
асфалтне мешавине, шупљине у узорку, шупљине у каменом материјалу и шупљине
испуњење везивом. Методом екстракције из Marshall-ових узорака издваја се битумен и
одређују његове карактеристике: пенетрација, тачка размекшавања по PK и индекс
пенетрације. Минерална мешавина се просејава и одређује гранулометријски састав.
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• Невезани слојеви
Испитивање узорака узетог током узорковања коловозне конструкције на: састав смесе
каменог агрегата, удео зрна величине до 0,063 mm, степен неравномерности U и удео
органских примеса.
• Постељица - кохерентни материјали
Испитивање узорака узетог током узорковања коловозне конструкције који се састоји од:
Класификације и индентификацијe тла, одређивања Атербергове границе пластичности,
одређивање природне влажности, одређивање оптималне влажности и максималне
густоће према Proctoru и одређивање CBR индекса носивости у засићеном стању
У оквиру програма испитивања наведени обим испитивања се односи на број опитних
места. Понуђена цена узорковања се односи на једно опитно место и укључује потребан
број кернова којим се обезбеђује довољна количина материјала за лабораторијско
испитивање слојева коловозне конструкције на предметном опитном месту.
3. Примењени стандарди
Недеструктивно испитивање коловозних конструкција вршиће се у складу са FAA AC
150/5370-11B стандардом (Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport
Pavements).
Узорковање слојева коловозне конструкције и лабораторијско испитивање узорака у
складу са одговарајућим Европским стандардима, алтернативно примењивим стандардима
у Србији.
Оцена функционалног и структирног стања и процена експлоатационог века вршиће
се применом критеријума Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) и
US Federal Aviation Authority (FAA).
4. Саобраћајно оптерећење
Анализа замора коловозних конструкција и процена експлоатационог века
конструкција извршиће се применом саобраћајног оптерећења дефинисаног преко
структуре ваздухоплова, броја полетења и слетања и расподеле авиоопација по правцима
слетања-полетања.
На основу расположивих података о броју авиооперација обрађивач ће израчунати
саобраћајно оптерећење сваког сегмента маневарских површина и платформи.
За дефинисање саобраћајног оптерећења обрађивач ће користити саобраћајну
прогнозу из Идејног пројекта реконструкције и доградње аеродрома Поникве
5. Климатски услови
Услед значајне температурне разлике у току зимског и летњег периода као и сезонске
расподеле саобраћаја обрађивач ће анализу замора коловозне конструкције и процену
њеног експлоатационог века извршити применом методологије која обезбеђује анализе
поделом на минимум два годишња периода.
6. Услови за извршење теренских радова
Аеродром Поникве ће током испитивања коловозних конструкција бити у редовној
експлоатацији. Радови се изводе под условом да не смеју ометати редовност и безбедност
одвијања саобраћаја. Наручилац ће обавестити извршиоца радова најкасније 24 часа
раније о времену најављених полетања или слетања авиона.
Аеродром је регистрован као аеродром за сопствене потребе, тако да има мали обим
саобраћаја авиона генералне авиације. Просечан обим саобраћаја је до два авиона у току
дана.
Радови на визуелном снимању оштећења могу се планирати као целодневни радови,
без ограничења броја група извршилаца снимања. У случају најављеног саобраћаја
координацију са контролом летења обезбеђује наручилац.
Теренски радови на мерењу дефлексија и узорковању коловозне конструкције
обављају се искључиво у периодима када нема најављеног слетања или полетања авиона
у дневним условима, тј. током привремене затворености аеродрома за саобраћај.
Извршилац теренских радова мора пре отварања аеродрома за саобраћај довести
локације радова у стање безбедно за слетање и полетање авиона. Места узорковања
морају бити санирана на начин да обезбеде захтевану носивост, а површина застора
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доведена у функционално исправно стање. Шира локација радова мора бити очишћена од
сваке врсте нечистоће, а посебно зрна агрегата или асфалта и опрана. Пре отварања
аеродрома за саобраћај сва опрема извођача мора бити склоњена из безбедносне зоне
обављања авиооперација.
Понуђач је обавезан да у оквиру понуде достави детаљан опис методологије
теренских радова, лабораторијских испитивања и као и опис методологије анализе
постојећег стања, прорачуна PCN и начин процене експлоатационог века конструкције.
Понуђач је обавезан да у оквиру понуде достави и план организације извођења
теренских радова базиран на условима за обављање истих радова као и термин план свих
активности са роковима извршења.
7. Генерални опис коловозних конструкција
Полетно-слетна стаза (ПСС) је изграђена је у периоду од 1979 до 1983. Димензије
стазе су 3085x45m. На северозападном крају ПСС изграђена је окретница,а поред и једног
и другог краја ПСС изграђене су платформе. Платформе су димензија 120x80 m.
Меродавни авион за димензионисање маневарских површина је био Boeing 727.
У току изградње ПСС вршена је измена пројектне документације у погледу дебљине и
структуре коловозне конструкције, тако да према извештају Војно техничког инситута о
завршним испитивањима аеродрома из 1983.год. просечна дебљина конструкције износи:
а. Средњи део ПСС (лево и десно од осе по 15m)
Деоница од КМ 0+000 до КМ 0+800
Хабајући слој
4 cm
Битуменизирани носећи слој
17 cm (9+8)
Туцаничка подлога
36-38 cm
Деоница од КМ 0+800 до КМ 2+600 (постељица од земљано каменитог материјала)
Хабајући слој
4 cm
Битуменизирани ноисећи слој
16 cm (8+8)
Туцаничка подлога
37-39 cm
Деоница од КМ 2+600 до КМ 3+085 (постељица од стенске масе)
Хабајући слој
4 cm
Битуменизирани носећи слој
15 cm (7+8)
Туцаничка подлога
39-41 cm
б. Бочни делови ПСС (2 х 7,5 м)
Хабајући слој
Битуменизирани ноисећи слој
Туцаничка подлога

4 cm
8-9 cm
45-46 cm

Полетно слетна стаза је пројектована са једностраним попречним нагибом од 1% и
подужним нагибом нивелете који се креће од 0.475% до 1.5%.
Одводњавање застора ПСС врши се површински у правцу резултујућег пада до ивице
застора, а даље риголом. Ригол је изведен од асфалта дуж ниже ивице ПСС. Одвод воде
из подужног ригола врши се попречно бетонским риголама и даље се испушта у најнижим
тачкама терена. Одвођење воде из ригола платформи врши се преко сливника на
крајевима ригола и даље одводи затвореним ситемом цеви.
Испод коловозне конструкције ПСС и спојних рулних стаза према платформама
изграђена су два пропуста и седам кабловских пролаза.
Током НАТО бомбардовања 1999. год. полетно-слетна стаза је у више наврата била
изложена појединачним и групним погоцима ваздухопловних убојних средстава различите
врсте и калибра. Оштећења су била у облику отворених кратера (99 локација), камуфлета
испод застора (22 локација) и површинских оштећења на застору. Током бомбардовања
извршена је делимична поправка застора полетно-слетне стазе по војној методи „брзе
поправке“.
У циљу санације полетно-слетне стазе Савезно министарство за одбрану је 2002.
Уговорило са „Центроинжињерингом“ израду Главног пројекта санације полетно-слетне
стазе. Предмет пројекта је била санација оштећења типа кратер, типа камуфлета и ударних
рупа на укупној дужини полетно-слетне стазе, а према условима за војно коришћење
аеродрома.
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Радови на санацији полетно-слетне стазе нису изведени на целој дужини стазе, већ
само на делу стазе тако да је обезбеђено њено коришћење на скраћеној дужини од 2200 m.
На несанираном делу стазе извршено је само затрпавање кратера.
8. Документациона основа
За испитивање коловозних конструкција извршиоцу ће бити на располагању следећа
документација у поседу наручиоца:
1. Главни пројекат маневарских површина аеродрома Поникве, I књига, ИБТ
Аероинжењеринг јун 1980, бр. пројекта 6472;
2. Главни пројекат санације полетно-слетне стазе (ПСС) аеродрома Поникве –
Центроинжењеринг, регистарски број 02-32;
3. Елаборат о геотехничким условима изградње платформе за авионе, зграде терминала,
паркинг простора и приступне саобраћајнице у склопу аеродрома Поникве, Институт ИМС
АД, јун 2014.год.;
4. Прогноза раста саобраћајног оптерећења на аеродрому Поникве, Идејни пројекат
реконструкције и доградње аеродрома Поникве 2014.;
5. Катастарско топографски план аеродрома Поникве R=1:2500
9. Програм испитивања коловозних конструкција
A.

Полетно-слетна стаза RWY 10/28
Дужина деонице 3085 m
Ширина профила 45 m

A.1
A.2

Визуелно снимање оштећења
Мерење угиба
 Профил 15 L растојање тачака 100 m
 Профил 7 L растојање тачака 50 m







A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
А.8
A.9

Б.

138.825 m²
379 мерних тачака

Профил 3.5 L растојање тачака 50 m
Профил осовина растојање тачака 50 m
Профил 3.5 D растојање тачака 50 m
Профил 7 D растојање тачака 50 m

Профил 15 D растојање тачака 100 m
Мерење угиба на местима санираних оштећења типа „кратер“ и на локацијама
узорковања коловозне конструкције
Мерење преноса оптерећења
Мерење подужне равности застора
Узорковање коловозне конструкције
Теренски DCP опит
Мерење модула стишљивости методром кружне плоче (несанирана деоница
полетно-слетне стазе)
Лабораторијско испитивање узорака

30+8 мерних тачака
15 мерних тачака
5 подужних профила
8 локација
8 мерних места
10 мерних места

Асфалтни слојеви (асфалт: стабилност, течење, густина узорка и густина асфалтне
мешавине, шупљине у узорку, шупљине у каменом материјалу и шупљине испуњене
везивом; битумен: пенетрација, тачка размекшавања по ПК и индекс пенетрације;
гранулометријски састав минералне мешавине)

16 узорака

Тампонски слој (састав смесе каменог агрегата, удео зрна величине до 0,063 mm,
степен неравномерности U и удео органских примеса)

8 узорака

Постељица - кохерентни материјали (Класификација и индентификација тла,
одређивање Атербергове границе пластичности, одређивање природне влажности,
одређивање оптималне влажности и максималне густоће према Proctoru и
одређивање CBR индекса носивости у засићеном стању)
Западна платформа APRON A са рулном стазом TWY A

8 узорака

Површина 10.300 m²
Димензија платформе 120m x 80m
Претпостављена структура коловозне конструкције:
Хабајући слој
4 cm
Битуменизирани носећи слој
17 cm (9+8)
Туцаничка подлога
36-38 cm
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Б.1
Б.2

Б.3
Б.4
Б.5

Визуелно снимање оштећења
Мерење угиба
 Профил 4 L растојање тачака 30 m
 Профил осовина L растојање тачака 30 m
 Профил 4 D растојање тачака 30 m
Узорковање коловозне конструкције
Теренски DCP опит
Лабораторијско испитивање узорака
Асфалтни слојеви ( асфалт: стабилност, течење, густина узорка и густина асфалтне
мешавине, шупљине у узорку, шупљине у каменом материјалу и шупљине
испуњење везивом; битумен: пенетрација, тачка размекшавања по ПК и индекс
пенетрације; гранулометријски састав минералне мешавине)
Тампонски слој (састав смесе каменог агрегата, удео зрна величине до 0,063 mm,
степен неравномерности U и удео органских примеса)

В.

Постељица - кохерентни материјали (Класификација и индентификација тла,
одређивање Атербергове границе пластичности, одређивање природне влажности,
одређивање оптималне влажности и максималне густоће према Proctoru и
одређивање CBR индекса носивости у засићеном стању)
Источна платформа и рулна стаза

10.300 m²
15 мерних тачака

2 локације
2 мерна места

4 узорка
2 узорка

2 узорка

Површина 12.130 m²
Димензија платформе 120 m х 80 m
Димензија рулне стазе 115 m х 22 m

В.1
В.2

В.3
В.4
В.5

Претпостављена структура коловозне конструкције:
Хабајући слој
4 cm
Битуменизирани носећи слој
17 cm (9+8) 
 Туцаничка подлога
36-38 cm
Визуелно снимање оштећења
Мерење угиба рулна стаза
 Профил 4 L растојање тачака 30 m
 Профил осовина L растојање тачака 30 m
 Профил 4 D растојање тачака 30 m
Узорковање коловозне конструкције
Теренски DCP опит
Лабораторијско испитивање узорака
Асфалтни слојеви (асфалт: стабилност, течење, густина узорка и густина асфалтне
мешавине, шупљине у узорку, шупљине у каменом материјалу и шупљине
испуњење везивом; битумен: пенетрација, тачка размекшавања по ПК и индекс
пенетрације; гранулометријски састав минералне мешавине)

12.130 m²
15 мерних тачака

2 локације
2 мерна места

4 узорка
Тампонски слој (састав смесе каменог агрегата, удео зрна величине до 0,063 mm,
степен неравномерности U и удео органских примеса)
2 узорка
Постељица - кохерентни материјали (Класификација и индентификација тла,
одређивање Атербергове границе пластичности, одређивање природне влажности,
одређивање оптималне влажности и максималне густоће према Proctoru и
одређивање CBR индекса носивости у засићеном стању)
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

2 узорка
Дефинисање физичко механичких својстава слојева коловозне конструкције на основу резултата
лабораторијског испитивања узорака, теренских опита и рачунског одређивања модула еластичности из
измерених угиба
Оцена функционалног и структурног стања коловозних конструкција маневарских површина и платформи
Прорачун PCN (Pavement Clasificassion Number) za испитиване конструкције
Процена експлоатационог века испитиваних конструкција
Предлог могућих решења рехабилитације и санације
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Скица маневарских површина и платформи Аеродрома Поникве
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Предрачун радова на испитивању коловозних конструкција
Аеродром Поникве
koличина
A. Полетно слетна-стаза RWY 10/28
A.1 Визуелно снимање оштећења
A.2 Мерење угиба по профилима
Мерење угиба на местима
санираних оштећења типа „кратер“
и на локацијама узорковања
А.3
коловозне конструкције
A.4 Мерење преноса оптерећења
А.5 Мерење подужне равности застора
A.6 Узорковање коловозне конструкције
A.7 Теренски DCP опит
Мерење модула стишљивости
методром кружне плоче
(несанирана деоница полетноА.8
слетне стазе)
A.9 Лабораторијско испитивање узорака
асфалтни слојеви
тампонски слој
постељица
Б.
Б.1
Б.2
Б.3
Б.4
Б.5

В.
В.1
В.2
В.3
В.4
В.5

Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

паушално
број тачака

379

број тачака
број тачака
број профила
број локација
број опита

38
15
5
8
8

Дефинисање физичко механичких
својстава слојева коловозне
конструкције
Оцена функционалног и структурног
стања КК
Прорачун PCN za испитиване
конструкције
Процена експлоатационог века
конструкција
Предлог решења рехабилитације и
санације

укупно

10
број узорака
број узорака
број узорака

Западна платформа A са рулном стазом TWY A
Визуелно снимање оштећења
паушално
Мерење угиба
број тачака
Узорковање коловозне конструкције
број локација
Теренски DCP опит
број опита
Лабораторијско испитивање узорака
асфалтни слојеви
број узорака
тампонски слој
број узорака
постељица
број узорака
Источна платформа и рулна стаза
Визуелно снимање оштећења
Мерење угиба
Узорковање коловозне конструкције
Теренски DCP опит
Лабораторијско испитивање узорака
асфалтни слојеви
тампонски слој
постељица

јед.цена

16
8
8

15
2
2
4
2
2

паушално
број тачака
број локација
број опита

15
2
2

број узорака
број узорака
број узорака

4
2
2

паушално
паушално
паушално
паушално
паушално

Укупно:
ПДВ
Укупно са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
М.П. __________________________
Дана: _______________ 2015.год.

(потпис овлашћеног лица)
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
из одговраућег регистра;

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције односно уверење Основног суда на
лице: чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
предузетнике и за управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
физичка лица: кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда
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Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Доказ за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ за правно лице: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
Доказ за предузетнике: управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
Доказ за физичко лице: приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда
5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75, став 1. тач. 5) Закона);
6) Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ за правно лице:
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која
Доказ за предузетнике:
је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко лице:
Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује Правилник о
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију
понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне
регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
а. Лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (лиценца П112Г2);
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике: Копија лиценце за израду техничке документације (П112Г2)
Доказ за физичко лице:
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б. Лабораторија за испитивање узорака слојева коловозне конструкције мора бити
опремљена одговарајућом опремом и са важећом акредитацијом за вршење предметних
опита;
Доказ: Копија Сертификата о акредитацији надлежне акредитационе установе
в. Искуство на радовима испитивања и анализа стања коловозних конструкција, и то:
минимум два успешно реализована пројекта сличног обима у последње три године, од тога
један на испитивању коловозних конструкција аеродрома;
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике: Референтна листа
Доказ за физичко лице:
г. Понуђач за реализацију предметне набавке мора користити уређај за мерење угиба
за који је извршена калибража
Доказ: Копија извештаја о извршеној калибражи уређаја
д. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну
набавку, тј. Понуђач мора имати ангажована следећа лица која ће бити одговорна за
извршење предметне јавне набавке:
 Руководилац пројекта - дипломирани инжењер грађевинарства, са искуством на
пројектовању и испитивању коловозних конструкција путева и аеродрома, са
минималним радним искуством од 5 година.
 Инжењер за коловозне конструкције - дипломирани инжењер грађевинарства, са
искуством на анализи стања коловозних конструкција путева и аеродрома, са
минималним радним искуством од 5 година.
 Инжењер за материјале - дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани
инжењер технологије, са искуством на лабораторијском испитивању грађевинских
материјала, са минималним радним искуством од 5 година.
 Инжењер за теренске радове - дипломирани инжењер грађевинарства,
дипломирани инжењер технологије или дипломирани инжењер геологије са
искуством на теренскомиспитивању коловозних конструкција путева и аеродрома, са
минималним радним искуством од 5 година.
Приложене биографије ангажованих лица уз попуњену, потписану и оверену
Доказ: Изјаву од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО СЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе 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 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
Поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона) и
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови,
подтачке 1), 2), 3) и 4).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о
кадровском капацитету.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
Доказ:

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона) и УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ СЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и
4), а услов из тачке 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују ан 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) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Доказ:

Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако наручилац затражи доставу оригинала или оверених копија свих или појединих
доказа, понуђач је дужан да их достави у остављеном року. У противном наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
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ИЗЈАВА
којом понуђач:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
располаже неопходним кадровским капацитетом за реализацију јавне набавке
“Испитивање носивости ПСС”.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА
којом понуђач:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА
којом понуђач:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права
интелектуалне својине.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач _______________________________________ из ____________________
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач _______________________________________ из ____________________
ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права
интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву ископирати.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА
којом члан групе:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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ИЗЈАВА

којом члан групе:

_______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права
интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву ископирати.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. 58/2015

22/ 49

ИЗЈАВА
У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ % укупне
вредности набавке, а што се односи на:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може
бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део премета набавке који ће се
извршити преко подизвођача.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________
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V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП Аеродром Поникве, ул. Димитрија Туцовића 52, 31000
Ужице, са назнаком: „Понуда за јавну набавку (услуге) број 58/2015 „Испитивање
носивости ПСС“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.06.2015. год. до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се 01.06.2015. године, у 10:10 часова у радним
просторијама ЈП Аеродром Поникве, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног
центра), Ужице.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
2.1. Понуда мора да садржи:
- Образац предрачуна радова који мора бити потписан и оверен печатом (поглавље
III конкурсне документације);
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Условима
за учешће у поступку јавне набавке и упутству како се доказује испуњеност услова
(поглавље IV конкурсне документације);
- Образац изјаве у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора
бити потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу
(поглавље IV конкурсне документације);
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- Образац изјаве у складу са чл. 77. став 2, тачка 2, подтачка 4) Закона о јавним
набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дат под материјалном и
кривичном одговорношћу (поглавље IV конкурсне документације);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (уколико понуду подноси група понуђача);
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној
документацији);
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом,
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела
уговора (образац VII у конкурсној документацији);
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и
Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VIII у
конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом,
дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној
документацији);
- Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне
обавезе и менично писмо – овлашћење, попуњена, потписана и оверена печатом
(образац X конкурсне документације);
- Списак лиценцираног software-a које ће понуђач користити током мерења и
анализа, попуњен, потписан и оверен печатом (образац XI конкурсне документације);
- Списак опреме која ће бити коришћена током теренских радова, попуњен,
потписан и оверен печатом (образац XII конкурсне документације);
- Детаљан опис методологије теренских радова, лабораторијских испитивања,
опис метеодологије анализе постојећег стања,прорачуна PCN и начина процене
експлоатационог века конструкције, попуњен, потписан и оверен печатом са
достављеним прилогом (образац XIII конкурсне документације);
- План организације извођења теренских радова попуњен, потписан и оверен
печатом са достављеним прилогом (образац XIV конкурсне документације);
- Термин план са приказом свих активности и роковима извршења попуњен,
потписан и оверен печатом са достављеним прилогом (образац XV конкурсне
документације);
- Предрачун радова базиран на програму испитивања попуњен, потписан и
оверен печатом са достављеним прилогом (образац XVI конкурсне документације).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди,
одељак IV у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.
Закона о јавним набавкама и Образац изјаве о кадровском капацитету).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији
- Образац изјаве о независној понуди, одељак IV у конкурсној документацији - Образац
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и Образац изјаве о
кадровском капацитету), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и
сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на
њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
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извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован 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 који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Аеродром Поникве,
ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (услуге) број 58/2015 „Испитивање носивости ПСС“ НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за јавну набавку (услуге) број 58/2015 „Испитивање носивости ПСС“ НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за јавну набавку (услуге) број 58/2015 „Испитивање носивости ПСС“ НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) број 58/2015 „Испитивање
носивости ПСС“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(образац број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач 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 овом случају наручилац ће
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача
(образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача
доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1 тач. 1) до 4) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком
2 (поглавље V).
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача 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
оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ И РОКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Аванс у износу од 20% од вредности Уговора ће бити исплаћен у року од седам дана од
дана закључења уговора, а преостали износ у року од 45 дана од момента кад надзорни
орган Наручиоца да писану сагласност на квалитет извршене услуге.
9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге
Рок за извршење предметне услуге је максимум 60 календарских дана од дана увођења у
посао.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене или других
битних елемената споразума само из објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одређени у конкурсној документацији и моделу уговора, односно предвиђени
посебним прописима.
Цена у понуди може бити исказана и у еврима. У том случају, за прерачун цене у
динаре користиће се средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан отварања понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, адреса: Руже Јовановић бр.27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, адреса: Немањина бр.22-26,
Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина бр. 22-26, Београд, интернет
адреса: www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњену изјаву о издавању
инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац X, прилог 1). у супротном понуда
ће бити одбијена као неодговарајућа.
Изабрани понуђач је дужан да, приликом закључења Уговора, достави Наручиоцу 2
(две) бланко сопствене менице, регистроване у јединственом регистру меница код Народне
банке Србије – једну за повраћај авансног плаћања (на износ авансне уплате) и једну за
добро извршење уговорне обавезе и извршење уговорне обавезе у року (на износ од 10%
од укупне вредности Уговора), на начин прецизиран у Обрасцу X, (прилог 2) конкурсне
документације.
Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава уговорне обавезе.
13.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или
путем електронске поште на e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs] тражити од
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Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. 58/2015
„Испитивање носивости ПСС“ - НЕ ОТВАРАТИ“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три)
године, у поступку јавне набавке:
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по ранијим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговорном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подвизвођачи, односно чланови групе понуђача. Наручилац ће понуду
понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке,
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који
је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набаке, у складу са чл. 83. Закона, ако има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговра преда наручиоцу бланко соло меницу за
добро извршење посла која ће бити са клаузулом “без протеста” и “по виђењу” на име
доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих
потписа за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора
без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
У поступку предметне јавне набавке, оцена и рангирање понуда вршиће се на основу
критеријума:
1)Најнижа понуђена цена................................................................................100 пондера
Понуђена цена
Код овог критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена.
Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 100,
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера, односно 100
пондера.
Број пондера за понуђену цену, осталих понуда израчунава се према формули:
најнижа понуђена цена
Бодови за цену = 100 х
цена понуђача из понуде која се бодује
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену (исти број пондера),
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који поседује већи број референци за
предметну јавну набавку.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и
неодговарајућа,а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним
набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
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4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно – предајом у писарницу наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
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 том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
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 понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број
97 50-016, сврха: Републичка административна такса јавна набавка ОП број 22/2015,
корисник: буџет Републике Србије).
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка
комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана
109. Закона о јавним набавкама.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном
поступку (услуге) ЈН бр. 58/2015: “ “Испитивање носивости полетно-слетне стазе
(ПСС)”, назив и ознака из општег речника набавке: услуге испитивања носивости 60520000, за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и
интернет страници наручиоца (www.aerodromponikve.rs).
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ДАЈЕМ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ: 1. _____________________
2. ______________________
3. ______________________
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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Укупна цена извршења услуге
„Испитивање носивости
ПСС“ без ПДВ-а

Укупна цена извршења услуге
„Испитивање
носивости
ПСС“ са ПДВ-ом
Рок за извршење услуге

60 календарских дана од дана увођења у посао

Услови плаћања

20% авансно, остатак у року од 45 дана од момента кад
надзорни орган Наручиоца да писану сагласност на
квалитет извршене услуге

Рок важења понуде

_______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_________________________

Напомена:
Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уколико понуђач
наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког
подизвођача и доставити уз понуду.
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_________________________

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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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Овај уговор закључен је између:
Наручиоца: ЈП Аеродром Поникве
ул. Димитрија Туцовића 52, Ужице
ПИБ:107075180, матични број: 20737212
које заступа директор Саша Савић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
ул.
_____,
ПИБ:
, матични број:
кога заступа
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

,

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац дана __________ под бројем ______ донео Одлуку о покретању
отвореног поступка јавне набавке прибављања услуге испитивања функционалних и
структурних карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС),
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
број 124/12) објавио Позив за подношење понуда број __________ од __________, који је
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца и спровео
поступак за доделу уговора о јавној набавци за услугу испитивања функционалних и
структурних карактеристика полетно-слетне стазе;
- да је Наручилац на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговра о јавној набавци, број _____________ од ____________, којом је уговор о
јавној набавци доделио Пружаоцу услуге;
- да је Пружалац услуге поднео понуду дана _________ број _________ која се налази у
прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
Члан 2.
Предмет овог уговора је Пружање услуге испитивања функционалних и структурних
карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС).
Ради извршења услуге која је предмет јавне набавке, Пружалац услуге се обавезује
да обезбеди све услове неопходне за потпуно извршење, у складу са конкурсном
документацијом.
Члан 3.
Пружалац услуге се обавезује да комплетну услугу реализује у роковима и према
условима из прихваћене понуде бр.____________од _____________________године.
Пружалац услуге се обавезује да ће се у реализацији услуга придржавати плана и
програма рада утврђеног од Наручиоца као и да ће у току рада уважити све основане
примедбе и предлоге Наручиоца.
Члан 4.
Цена услуге која је предмет овог уговора, сагласно Понуди Пружаоца услуге
број:_________ од ______________године износи _________________ динара без ПДВ-а,
односно _____________ динара са ПДВ-ом, и фиксна је.
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Члан 5.
Наручилац се обавезује да цену из претходног члана уплати на текући рачун
Пружаоца услуге бр. ___________________ код ____________________, и то:
- авансно, у износу од 20% од вредности Уговора, у року од седам дана од дана закључења
уговора;
- преостали износ у року од 45 дана од момента кад надзорни орган Наручиоца да писану
сагласност на квалитет извршене услуге.
Члан 6.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу, приликом закључења уговора, а пре уплате
аванса преда 2 (две) бланко потписане менице, и то:
1. за авансно плаћање, и
2. за добро извршене уговорене обавезе и извршене уговорене обавезе у року,
Пружалац услуге је дужан да преда менична писма - овлашћења за корисника бланко
меница за повраћај аванса и у случају неизвршења уговорних обавеза.
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да ће све послове који су предмет овог уговора
извршити на стручан и професионалан начин у складу са правилима струке која се захтева
за ову врсту посла, затим у складу са посебним законским прописима који се односе на
област пружања услуге.
Уговорене стране су сагласне да рок плаћања преосталог дела почиње тећи од
момента кад надзорни орган Наручиоца да писану сагласност на квалитет извршене
услуге.
Члан 8.
Уговорени рок од 60 календарских дана, представља битан елеменат овог уговора, и
Наручилац по основу кашњења стиче право на наплату штете коју може трпети услед
кашњења пружања услуге од стране даваоца услуге.
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за реализацију уговора Пружалац
услуге се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у
висини 0,2% од укупне уговорене вредности дневно, с' тим да износ уговорене казне не
може прећи 5% укупне уговорене вредности.
Пружалац услуге нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да до раскида овог Уговора може доћи ако Пружалац
услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором:
- у случају када Наручилац установи да квалитет пружених услуга или начин на које се
пружају, одступа од траженог, односно понуђеног квалитета из понуде Пружаоца услуге,
-у случају да се особље Пружаоца услуге не придржава својих обавеза, недолично понаша
током обављања посла и у другим случајевима несавесног обављања посла.
Наручилац је обавезан да у случају уочавања пропуста у обављању посла писаним
путем позове Пружаоца услуге и да путем Записника заједнички констатују узрок и обим
уочених пропуста. Уколико се Пружалац услуге не одазове позиву Наручиоца, Наручилац
ангажује треће лице на терет Пружаоца услуге.
Члан 10.
Уколико Наручилац има основан разлог за незадовољство радом било којег члана
особља Пружаоца услуге, у том случају, Пружалац услуге ће на основу писменог захтева
Наручиоца, у коме се наводи разлог, обезбедити као замену лице са квалификацијама и
искуством који су прихватљиви Наручиоцу.
Пружалац услуге нема право да захтева поокривање додатних трошкова који
проистичу или су у вези са премештањем или заменом особља.
Члан 11.
Пружалац услуге и његово особље се обавезују да у току важења овог Уговора, као и у
року од 5 (пет) година по истеку овог Уговора, не износе било какве службене или
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поверљиве информације у вези овог Уговора, послова и активности Наручиоца, без
претходне писане сагласности Наручиоца.
Члан12.
Потписници уговора су сагласни да сва спорна питања решавају договором, у
противном, о спорним питањима одлучиваће суд стварне надлежности у Ужицу.
Члан 13.
У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступати са пажњом доброг
привредника.
На питања која нису регулисана овим уговором, непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о облигационим односима, или ће се исто питање регулисати анексом уз
овај уговор.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то по 2 (два) за уговорне стране.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

НАРУЧИЛАЦ

_____________________

________________________
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VIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку (услуге) “Испитивање носивости
полетно-слетне стазе (ПСС)”, број 58/2015, као понуђач:
из
_____ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

-динара
-динара
-динара
-динара
-динара
-динара
-динара
-динара
-динара
-динара

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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

У

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана:

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2 Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ број 29/2013),
као понуђач са адресом
_________, дајем

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке (услуге) “Испитивање носивости полетно-слетне стазе (ПСС)”,
број 58/2015, поднео назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

У
Дана:

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомене:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције преставља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
ИЗЈАВА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора о јавној набавци
„Испитивање носивости полетно-слетне стазе (ПСС)“, бр. 58/2015, издати Наручиоцу ЈП
Аеродром Поникве инструмент обезбеђења плаћања – 2 (две) бланко сопствене менице,
регистроване у јединственом регистру меница код Народне банке Србије са клаузулом
„признајем без протеста“
Једна меница се доставља за повраћај авансног плаћања, а друга меница се доставља за
добро извршење уговорне обавезе и извршење уговорне обавезе у року (на износ од 10%
од укупне вредности Уговора без ПДВ-а).
Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњену изјаву о издавању инструмента
обезбеђења уговорне обавезе (Образац X, прилог 1), у супротном понуда ће бити
одбијена као неодговарајућа.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може
поднети банци код које се води рачун понуђача и то у случају неквалитетно и
неблаговремено извршене уговорне обавезе или раскида Уговора.
Сагласни смо да, уз попуњене и оверене менице, приложимо и:
- оверене картоне депонованих потписа овлашћеног лица и
- менична овлашћења да се менице, без сагласности понуђача, могу поднети пословној
банци (наведеној у меницима) на наплату у случају неквалитетно и неблаговремено
извршене уговорне обавезе или раскида Уговора.
Након измирења свих обавеза по предметном Уговору, Наручилац се обавезује да врати
издате инструменте обезбеђења реализације Уговора.

Датум:
________________

Потпис и печат понуђача:
________________________

Напомена:
Изјава се прилаже уз понуду, а менична овлашћења (као и менице, картон депонованих
потписа и ОП образци) достављају се приликом потписивања Уговора.
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ПРИЛОГ 2:
____________________________________________, ________________ даје
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствених меница
____________________________________________, _____________________, предаје
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
Аеродром Поникве ______________(_________________) бланко-сопствених меница
(број меница)
(словима)
регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, да депоновану
сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу повраћаја аванса, по
Уговору о јавној набавци „Испитивање носивости полетно-слетне стазе (ПСС)“, бр.
јавне набавке 58/2015, и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења ЈП Аеродром Поникве може попунити меницу на износ од
__________________ динара по основу напред наведеног Уговора.
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).
Прилог: __________ (_____________) комада бланко-сопствених меница у вредности од
______________ динара;
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ЈП Аеродром
Поникве, а један за ____________________________________________________________.
(навести банку/е дужника)
Меница и менично овлашћење важе и у случају статусних промена у предузећу.

У _______________, ______ године.

______________________
(потпис и печат)

Напомена: Доставља се меница, картон депонованих потписа и ОП образац приликом
потписивања Уговора
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___________________________________________, ________________ даје
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствених меница
_________________________________________, _____________________, предаје ЈП
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
Аеродром Поникве ______________(_________________) бланко-сопствених меница
(број меница)
(словима)
регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, да депоновану
сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неквалитетно и
неблаговремено извршене уговорне обавезе, по Уговору о јавној набавци „Испитивање
носивости полетно-слетне стазе (ПСС)“, бр. јавне набавке 58/2015, и то на терет свих
рачуна
који
су
отворени
код
Банака:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења ЈП Аеродром Поникве може попунити меницу на износ од
__________________ динара по основу напред наведеног Уговора.
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).
Прилог: __________ (_____________) комада бланко-сопствених меница у вредности од
______________ динара;
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ЈП Аеродром
Поникве, а један за ____________________________________________________________.
(навести банку/е дужника)
Меница и менично овлашћење важе и у случају статусних промена у предузећу.

У _______________, ______ године.

______________________
(потпис и печат)

Напомена: Доставља се меница, картон депонованих потписа и ОП образац приликом
потписивања Уговора
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XI
ЛИЦЕНЦИРАНИ SOFTWARE-и КОЈЕ ЋЕ ПОНУЂАЧ КОРИСТИТИ ПРИЛИКОМ
МЕРЕЊА И АНАЛИЗА

У реализацији јавне набавке (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ ће користити следеће
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
лиценциране software-e приликом мерења и анализа у процесу испитивања функционалних и
структурних карактеристика полетно-слетне стазе:
1. ___________________________________________

2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
8. ___________________________________________

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XII
ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКИХ РАДОВА
У реализацији јавне набавке (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ ће користити следећу
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
опрему током извођења теренских радова:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XIII
МЕТОДОЛОГИЈА ТЕРЕНСКИХ РАДОВА, ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА
И АНАЛИЗЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ПРОРАЧУНА PCN И НАЧИН ПРОЦЕНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ВЕКА КОНСТРУКЦИЈЕ

За потребе учествовања у јавној набавци (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ доставља детаљан опис
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
методологије теренских радова, лабораторијских испитивања, опис методологије анализе
постојећег стања, прорачуна PCN и начина процене експлоатационог века конструкције у
прилогу своје понуде бр. ________________ од _____________ за предметну јавну набавку.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XIV
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКИХ РАДОВА

За потребе учествовања у јавној набавци (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ доставља план
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
организације извођења теренских радова у прилогу своје понуде бр. ________________ од
_____________ за предметну јавну набавку.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XV
ПЛАН ТЕРМИН ПЛАН СА ПРИКАЗОМ СВИХ АКТИВНОСТИ И РОКОВИМА
ИЗВРШЕЊА

За потребе учествовања у јавној набавци (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ доставља термин план
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
са приказом свих активности и роковима извршења, у прилогу своје понуде бр.
________________ од _____________ за предметну јавну набавку.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XVI
ПРЕДРАЧУН РАДОВА БАЗИРАН НА ПРОГРАМУ ИСПИТИВАЊА

За потребе учествовања у јавној набавци (услуге) „Испитивање носивости ПСС“, бр. 58/2015
_________________________________________ из _______________ доставља предрачун
(пословно име или скраћени назив понуђача)
(место)
Радова базиран на програму испитивања, у прилогу своје понуде бр. ________________ од
_____________ за предметну јавну набавку.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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