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Измена 1 конкурсне документације
Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ-07/2018 ,,Услуга
обављања привремено повремених послова“

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић врши измену конкурсне
документације за јавну набавку бр.МВ-07/2018, ,,Услуга обављања привремено повремених
послова“, зав.бр. 248-01/18 од 30.04.2018.год.., на следећи начин:
I
Мења се Део 4 Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у
делу Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, који је гласио:
,,Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона о јавним набавкама, наведене
овом конкурсном документацијом и то:
1. Да располаже потребним финансијским капацитетом, односно да у периоду од 01.01.2017.
године до 31.12.2017. године, није био неликвидан дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
2. Да је остварени укупни приход у периоду од 2015. до 2017. године два пута већи од
процењене вредности јавне набавке;
Део 4 Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу Понуђач који
учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, сада гласи:
,,Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона о јавним набавкама, наведене
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овом конкурсном документацијом и то:
1. Да располаже потребним финансијским капацитетом, односно да у периоду од 01.01.2017.
године до 31.12.2017. године, није био неликвидан дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
2. Да је остварени укупни приход у пружању услуге обављања привремено повремених
послова периоду од 2015. до 2017. године два пута већи од процењене вредности јавне
набавке;
3. Да понуђач у моменту подношења понуде има важећу Полису осигурања од последица несрећног
случаја за запослене.

4. Понуђач мора да испуни кадровски капацит: да ће за време трајања уговора Наручиоцу
обезбедити потребан број запослених
II
Мења се Део 4 Конкурсне документације ,,Упутство како се доказује испуњеност
тих услова,, тачка 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, која
је гласила :
,, Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извештаја о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за привредне
регистре или Потврду о броју дана неликвидности издате од стране Народне банке
Србије, са податком да у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, понуђач
није био неликвидан дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
2) Копија биланса стања и биланса успеха за 2015, 2016 и 2017. годину;,,
Део 4 Конкурсне документације – ,,Упутство како се доказује испуњеност тих услова,
тачка 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, сада гласи:
1) ,, Извештаја о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за привредне
регистре или Потврду о броју дана неликвидности издате од стране Народне банке
Србије, са податком да у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, понуђач
није био неликвидан дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
2) Копија биланса стања и биланса успеха за 2015, 2016 и 2017. годину;,,
3) Копија полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене.
4) Изјава на меморандуму фирме, под пуном материјалном и кривичном одговорности, да

ће за време трајања уговора Наручиоцу обезбедити потребан број запослених
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III
Meња се Образац IV-1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,,
који је гласио:
Образац IV-1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке МВ
07/18 - ,,Услуга обављања привремено повремених послова“ испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског капацитета:
Да у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, није био неликвидан
дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
Да је остварени укупни приход у периоду од 2015. до 2017. године два пута већи
од процењене вредности јавне набавке;

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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VI
Образац IV-1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
сада гласи:
Образац IV-1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке МВ
07/18 - ,,Услуга обављања привремено повремених послова“ испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског капацитета:
Да у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, није био неликвидан
дуже од седам дана кумулативно (у збиру);
Да је остварени укупни приход у периоду од 2015. до 2017. године два пута већи
од процењене вредности јавне набавке;
Да понуђач у моменту подношења понуде има важећу Полису осигурања од последица
несрећног случаја за запослене

Да понуђач у моменту подношења понуде има одговарајући кадровски
капацитет: Изјава на меморандуму фирме, под пуном материјалном и кривичном
одговорнсоти, да ће за време трајања уговора Наручиоцу обезбедити потребан
број запослених

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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V Mења се Образац V ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПОТРЕБНОМ ВРСТОМ
ПОСЛА
који је гласио:
Образац V
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПОТРЕБНОМ ВРСТОМ ПОСЛА

Врста послова
1.

2.

3.

Лакши физички послови за
које је потребна висока
стручна спрема
грађевинске струке као што
су: послови организовања и
праћење рада Одељења
транспорта, координација и
контрола тока инвестиционих
радова, учествовање у
уговарању редовних и
ванредних послова и
ораганизација њихоховог
извршења, учестввање у
пављењу понуда, вођење
евиденције о радном,( 1
извршилац)
Лакши физички послови за
које је потребна висока
стручна спрема из области
заштите животне средине као
што су :вршење контроле
депоновања отпада у складу
са Законом, спровођење мера
заштите животне средине,
вођење потребне евиденције
о отпаду у складу са Законом,
достављање извештаја у вези
депоније – пола радног
времена, (1 извршилац)
Лакши физички послови за
које је потребна средња
стручна спрема, руковаоц
грађевинских машина Б
категорије, послови као што
су: као што је управљање
грађевинким машинама по
налогу, вођење евиденције о
потрошњи горива,мазива,

Цена по сату у бруто износу
(нето накнада ангажованог
лица са припадајућим порезима и доприносима на
накнаду)

Цена по сату у нето износу
која припада ангажованом
лицу ***

______________
динара (без ПДВ-а)
______________
динара (са ПДВ-ом)

динара/сат

______________
динара (без ПДВ-а)
_______________
динара (са ПДВ-ом)

динара/сат

______________
динара (без ПДВ-а)
динара/сат
_______________
динара (са ПДВ-ом)
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уља, гума и др., старање о
техничкој исправности и
чистоћи возила, (1
извршилац)

4.

5.

Лакши физички послови за
које је потребна средња
стручна спрема, возач
теретних возила - Ц и Е
категорије, послови као што
су: управљање возилом на
основу издатог путног
налога, вођење евиденције о
потрошњи горива,мазива,
уља, гума и др., контрола
утовара и истовара терета,
старање о техничкој
исправности и чистоћи
возила,( 1 извршилац)
Физички послови за које
није потребна посебна
стручна спрема, послови
као што су :рад на уређењу
јавних зелених површинау
Општини Кнић, кошење
траве, грабуљање, сакупљање
траве, и лишћа, утовар у
камион, крчење шибља поред
коловоза и утовар у камион,
рад на одржавању путева,
послови очитавања водомера)
– (2 извршиоца)

______________
динара (без ПДВ-а)
_______________
динара (са ПДВ-ом)

динара/сат

______________
динара (без ПДВ-а)
_______________
динара (са ПДВ-ом)

Укупна цена за све наведене
врсте послова од 1 до 5 без ПДВа, по сату:

___________________дин.

Укупан износ ПДВ-а за све
наведене врсте послова по сату,
од 1 до 5 :

___________________дин.

Укупна цена за све наведене
врсте послова по сату од 1 до 5 са
ПДВ -ом:

___________________дин.

динара/сат

Напомена: У периоду важења уговора цена рада по сату мора бити у складу са Одлуком Владе
Републике Србије о висини минималне цене рада .“

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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VI Образац V ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПОТРЕБНОМ ВРСТОМ ПОСЛА
сада гласи:
Образац V
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПОТРЕБНОМ ВРСТОМ ПОСЛА
Спецификација послова са оквирним бројем извршилаца (максималан период ангажовања 120 радних дана)
Ред
.
Бр.

1.

2.

3.

4.

Врста посла
Лакши физички послови за које
је потребна висока стручна
спрема грађевинске струке као
што су: послови организовања и
праћење рада Одељења
транспорта, координација и
контрола тока инвестиционих
радова, учествовање у уговарању
редовних и ванредних послова и
ораганизација њихоховог
извршења, учестввање у пављењу
понуда, вођење евиденције о
радном,
Лакши физички послови за које
је потребна висока стручна
спрема из области заштите
животне средине као што су
:вршење контроле депоновања
отпада у складу са Законом,
спровођење мера заштите животне
средине, вођење потребне
евиденције о отпаду у складу са
Законом, достављање извештаја у
вези депоније
Лакши физички послови за које
је потребна средња стручна
спрема, руковаоц грађевинских
машина Б категорије, послови
као што су: као што је управљање
грађевинким машинама по налогу,
вођење евиденције о потрошњи
горива,мазива, уља, гума и др.,
старање о техничкој исправности
и чистоћи возила,
Лакши физички послови за које
је потребна средња стручна
спрема, возач теретних возила - Ц
и Е категорије, послови као што
су: управљање возилом на основу
издатог путног налога, вођење
евиденције о потрошњи
горива,мазива, уља, гума и др.,
контрола утовара и истовара
терета, старање о техничкој
исправности и чистоћи возила

Оквирни
број
Извршилаца

Јединица
мере

Нето цена по
јединици мере

VII степен

1

месец

64.000,00

VII степен

1

пола месеца

27.000,00

IV степен

1

месец

35.000,00

IV степен

1

месец

35.000,00

Стручна спрема
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5.

6.

Физички послови за које није
потребна посебна стручна
спрема, послови као што су :рад
на уређењу јавних зелених
површинау Општини Кнић,
кошење траве, грабуљање,
сакупљање траве, и лишћа
Физички послови за које није
потребна посебна стручна
спрема, послови као што су :
крчење шибља поред коловоза и
утовар у камион, рад на
одржавању путева, послови
очитавања водомера

НК

1

месец

25.000,00

НК

1

месец

25.000,00

Пружалац услуге се обавезује да у року од максимално 2 (два) дана, по пријему писменог захтева Наручиоца, а у
свему према налогу Наручиоца, обезебеди потребне извршиоце.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне
вредности првобитно закљученог уговора.
Наручилац има обавезу да о свом трошку обезбеди лична заштитна средства и комплетну опрему за
извршиоце и средства за рад, као и да извршиоце који обављају послове за које је предвиђена обука, обучи из
области безбедности и здравља на раду, сходно одредбама важећег закона из те области.
Број извршилаца који ће бити ангажовани за све време трајања уговора износи оквирно 6, с тим што
Наручилац задржава право да за време трајања уговора врши корекције у смислу броја извршилаца и послова и
радних задатака које обављају, односно утврђује коначан број извршилаца, према потребама организације
процеса рада, зависно од смањења, односно повећања обима одговарајуће врсте послова.
Извршиоци за све наведене послове морају испуњавати минимум услова у погледу стручне спреме и
осталих услова дефинисаних у конкурсној документацији, у оквиру Техничке спецификације.
Извршиоци који буду ангажовани за вршење послова морају се придржавати радне дисциплине,
процедура и упутстава Наручиоца. Контролу рада извршилаца, који ће бити ангажовани за потребе Наручиоца,
вршиће овлашћена лица Наручиоца. У случају да овлашћена лица Наручиоца утврде да поједини извршиоци
несавесно и немарно врше послове за које су ангажовани, као и да не поштују радне обавезе и радну дисциплину,
имају право да од понуђача захтевају замену тих извршилаца, а понуђач је у обавези да Наручиоцу то обезбеди.
Извршиоци код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне контроле Наручиоца, више не могу бити
ангажовани за обављање наведених послова.
Радне сате извршиоца код којег су установљене неправилности у раду, Наручилац не плаћа. Фактурисана
цена ових радних сати од стране Пружаоца услуга, се без даље додатне сагласности Пружаоца услуга одбија од
укупно фактурисаног износа за плаћање.

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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VI Мења се Oбразац V-1 који је гласио:
Образац V-1
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
Потребно је навести списак извршене услуге: - ,,Услуга обављања привремено повремених
послова“ као доказ да је понуђач у периоду од 2015. до 2017. године остварио два пута већи
приход од процењене вредности јавне набавке.
Образац потврде V-2, понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или
наручиоца појединачно
Р.Б.

Референтни наручилац

Лице за
контакт,
тел. бр.

Датум издавања
потврде

Вредност извршених
услуга

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (у дин.):

ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић задржава право увида у исправност података.
Напомена:
У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.
Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача
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Образац Образац V-1, сада гласи:
Образац V-1
СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
Потребно је навести списак извршене услуге: - ,,Услуга обављања привремено повремених
послова“ као доказ да је понуђач у периоду од 2015. до 2017. године остварио два пута већи
приход од процењене вредности јавне набавкеу пружању ове врсте услуге.
Образац потврде V-2, понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или
наручиоца појединачно
Р.Б.

Референтни наручилац

Лице за
контакт,
тел. бр.

Датум издавања
потврде

Вредност извршених
услуга

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (у дин.):

ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић задржава право увида у исправност података.
Напомена:
У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.
Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

10
Конкурсна документација ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић

VII

Мења се Образац III-1, који је гласио:
Образац III-1
III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара, МВ 07/18 ,,Услуга
обављања привремено повремених послова“ за коју је позив објављен на Порталу
јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана ______.2018. го дине.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ОДГОВОРНА ОСОБА
(ПОТПИСНИК УГОВОРА):
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Е-mail:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
(ПИБ):
ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ
РАЗВРСТАВА КАО:
Место и датум:
____________________

□ микро
Печат:

Понуду дајем:
(заокружити начин давања понуде)
1) самостално
2) са подизвођачем:
2.1 ________________________
2.2 ________________________
(Навести назив и седиште
свих подизвођача)

□ мало

□ средње

□ велико

Потпис овлашћеног лица
___________________

3) као заједничку понуду
3.1 ________________________
3.2 ________________________
(Навести назив и седиште
чланова групе понуђача
11
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Укупан износ ( .......... )*
Бр.

Назив услуге

Без ПДВ

ПДВ____%

Са ПДВ

,,Услуга обављања привремено повремених послова“
Услугу обављања привремено повремених
послова, према захтевима из техничке
спецификацијер наручиоца спремни смо да
извршимо за износ од:

Комерцијални услови понуде:
 Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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 не може мењати понуду.
 Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У
случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. став 5.
Закона.
 Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације
уговора.
 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на
архиви ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић, ул. Кнић бб, под условима утврђеним моделом уговора
који је саставни део конкурсне документације.
 Место извршења услуге : ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић.
 Саставни део понуде је Техничка спецификација наручиоца.
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Образац III-1, III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
сада гласи:

Ред
.
Бр.

Врста посла

Окви
рни
број
Извр
шила
ца

1

2

3

4

5

1

месец

64.000,00

1

2

Лакши
физички
послови за које
је потребна
висока стручна
спрема
грађевинске
струке као што
су: послови
организовања и
праћење рада
Одељења
транспорта,
координација и
контрола тока
инвестиционих
радова,
учествовање у
уговарању
редовних и
ванредних
послова и
ораганизација
њихоховог
извршења,
учестввање у
пављењу
понуда, вођење
евиденције о
радном,
Лакши
физички
послови за које
је потребна
висока стручна
спрема из
области заштите
животне средине
као што су
:вршење
контроле
депоновања
отпада у складу
са Законом,
спровођење
мера заштите
животне
средине, вођење
потребне
евиденције о
отпаду у складу
са Законом,

1

Максимала
н период
ангажовања
/Јединица
мере

Нето цена
по
јединици
мере без
ПДВ

Пола месеца

ПДВ
у%

Нето цена
по
јединици
мере са
ПДВ

Бруто цена
по
јединици
мере без
ПДВ

ПДВ
у%

Бруто цена
по јединици
мере са ПДВ

6

7

8

9

10

27.000,00
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достављање
извештаја у вези
депоније

3

4

5

Лакши
физички
послови за које
је потребна
средња стручна
спрема,
руковаоц
грађевинских
машина Б
категорије,
послови као
што су: као што
је управљање
грађевинким
машинама по
налогу, вођење
евиденције о
потрошњи
горива,мазива,
уља, гума и др.,
старање о
техничкој
исправности и
чистоћи возила,
Лакши
физички
послови за које
је потребна
средња стручна
спрема, возач
теретних возила
-ЦиЕ
категорије,
послови као
што су:
управљање
возилом на
основу издатог
путног налога,
вођење
евиденције о
потрошњи
горива,мазива,
уља, гума и др.,
контрола
утовара и
истовара терета,
старање о
техничкој
исправности и
чистоћи возила
Физички
послови за које
није потребна
посебна
стручна
спрема,
послови као
што су :рад на
уређењу јавних
зелених
површинау
Општини Кнић,

1

1

1

месец

месец

месец

35.000,00

35.000,00

25.000,00
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6

кошење траве,
грабуљање,
сакупљање
траве, и лишћа
Физички
послови за које
није потребна
посебна
стручна
спрема,
послови као
што су : крчење
шибља поред
коловоза и
утовар у камион,
рад на
одржавању
путева, послови
очитавања
водомера

1

месец

25.000,00

УКУПНО бруто без ПДВ-ом (1+2+3+4+5+6) =__________________
ПДВ
=__________________
УКУПНО бруто са ПДВ-ом (1+2+3+4+5+6)
=___________________
Напомена: Уколико се лице ангажује мање од месец дана, обрачун зараде се врши сразмерно времену
проведеном на радном месту.

Рок и начин
плаћања

Плаћање услуга понуђачу ће се вршити након испостављања фактуре, са извршеним обрачуном
ефективних радних сати, у року од 45 дана од дана истека месеца за који је извршен обрачун и
испостављена фактура.
Наручилац је у обавези да изврши плаћање само за ефективно остварене радне сате (извршене радне
часове), за укупан број извршилаца који су за потребе Наручиоца ангажовани у месецу за који се врши
обрачун.
Нето зараду, понуђач је у обавези да редовно исплаћује извршиоцима, месечно уназад, најкасније до 30ог или раније , али да Наручилац два дана пре исплате зараде измири обавезе за месец који претходи и
по коме треба урадити исплату.
Обрачун за плаћање врши понуђач на основу достављене евиденције од стране Наручиоца о
ангажовању извршилаца, односно присутности извршилаца на раду и ефективно оствареним радним
сатима укупног броја извршилаца у месецу за који се врши обрачун, а исти, након овере од стране
овлашћеног представника Наручиоца, представља основ за испостављање фактуре за извршене услуге.
Дефинисано уговором.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.

Место
пружања
услуге

ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ

Период
вршења
услуге:

Напомена

Сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца, у периоди од највише 120 радних дана односно до
утрошка средстава предвиђених за ту намену.
Понуђач има обавезу да обезбеди довољан број Извршилаца за потребе Наручиоца и то у року од 2 (два)
дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Укупна бруто цена услуге за све врсте послова (збир бруто цена без ПДВ-а од редног броја 1 до редног
броја 6) представља цену као параметар за упоређивање понуда у оквиру критеријума за вредновање
понуда-најнижа понуђена цена.
У наведену бруто цену услуге морају бити урачунати сви трошкови у вези са ангажовањем лица и то :
нето цена рада извршилаца , и сви остали зависни трошкови понуђача на име ангажовања радне снаге за
потребе наручиоца, односно пружања услуга које су предмет јавне набавке.
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Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у конкурсној докуметацији.
Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

_________________________

М.п.

______________________________

Упутство за попуњавање структуре цене :
У Колону 5. уписати Нето цена по јединици мере без ПДВ
У Колину 6. уписати ПДВ у %
У Колину 7. уписати Нето цена по јединици мере са ПДВ
У Колину 8. уписати Бруто цена по јединици мере без ПДВ
У Колину 9. уписати ПДВ у %
У Колину 10. уписати Бруто цена по јединици мере са ПДВ
Унети ''УКУПНО (1+2+3..)'' – Збир бруто цена по јединици мере без ПДВ и Збир бруто цена по јединици мере са
ПДВ

Напомена:
Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује у складу са заједничким
споразумом који је саставни део понуде.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача
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Брише се Образац VII, који је гласио

VIII

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду
бр. _________ од _______________ год.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Бр.
поз.

Врста
појединачних
трошкова који
чине јединичну
цену

Назив позиције

(1)

(2)

(3)

1

,,Услуга обављања
привремено
повремених
послова“

Износ
појединачних
трошкова који
улазе у структуру
јединичне цене
(дин без ПДВ-а)
(4)

Процентуално
учешће (у %)

Јединична
цена
(динара без
ПДВ-а)

(5)

(6)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

3)

3)

3)

4)

4)

4)

..................

..................

..................

*Упутство како да се попуни образац структуре цене:
У колону број (3) понуђач уноси врсту појединачних трошкова који улазе у структуру
јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,
У колону број (4) понуђач уноси износ трошкова који улазе у структуру јединичне цене,
у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,

 У колону број (5) понуђач уноси процентуално учешће појединачних трошкова у
структури јединичне цене.
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки
посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да
износи 100%.

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
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Образац VII сада гласи:
У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, дајемо следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће _______________________________
/назив понуђача/, за време трајања уговора обезбедити сав неопходан кадар потребан наручиоцу . У
супротном, Наручилац задржава право да закључени уговор раскине.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

______________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује
у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде
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IX

Мења се Образац Образац V-2,

који је гласио
Образац V-2
ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
Назив купца:______________________
Седиште:__________________________
Матични број:______________________
ПИБ:_____________________________
Телефон:__________________________
На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје
ПОТВРДУ
Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________
(назив и седиште добављач/понуђача)
У претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) наручиоцу извршио услугу ,,Услуга
обављања привремено повремених послова“ - у укупном износу од _________________ динара
Укупна вредност извршених услуга у 2015. год.
(у дин. без ПДВ-а)
Укупна вредност извршених услуга у 2016. год.
(у дин. без ПДВ-а)
Укупна вредност извршених услуга у 2017. год.
(у дин. без ПДВ-а).
Укупна вредност извршене услуге 2015, 2016 и
2017. години (у дин. без ПДВ-а).
Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у
поступку јавне набавке мале вредности МВ 07/18 - ,,Услуга обављања привремено
повремених послова“ код ЈКП ,, КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић и у друге сврхе се не може
користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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Образац V-2, сада гласи :
Образац V-2
ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
Назив купца:______________________
Седиште:__________________________
Матични број:______________________
ПИБ:_____________________________
Телефон:__________________________
На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје
ПОТВРДУ
Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________
(назив и седиште добављач/понуђача)
У претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) наручиоцу пружио услугу која одговара
предмету ове јавне набавке ,,Услуга обављања привремено повремених послова“ - у укупном
износу од _________________ динара
Укупна вредност извршених услуга у 2015. год.
(у дин. без ПДВ-а)
Укупна вредност извршених услуга у 2016. год.
(у дин. без ПДВ-а)
Укупна вредност извршених услуга у 2017. год.
(у дин. без ПДВ-а).
Укупна вредност извршене услуге 2015, 2016 и
2017. години (у дин. без ПДВ-а).
Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача ________________________ ради учешћа у
поступку јавне набавке мале вредности МВ 07/18 - ,,Услуга обављања привремено
повремених послова“ код ЈКП ,, КОМУНАЛАЦ КНИЋ,, Кнић и у друге сврхе се не може
користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место и датум:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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Мења се

САДРЖАЈ :
Који је гласио
1. Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
3. Образац понуде - Обрасци III-1; III-2; III-3
4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
5. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2, IV-2.1
6. Техничка спецификација– Образац V
7. Списак извршених услуга - Образац V -1
8. Потврде за извршене услуге - Образац V -2
9. Форма меничног овлашћења – Образац VI-1
10. Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2
11. Образац структуре цене - Образац VII
12. Образац трошкова припреме понуде-Образац VIII
13. Изјава о независној понуди- Образац IX
14. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона - Образац X
15. Модел уговора- Образац XI
САДРЖАЈ сада гласи :
1.Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
2.Упутство понуђачима како да сачине понуду
3.Образац понуде - Обрасци III-1; III-2; III-3
4.Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
5.Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2, IV-2.1
6.Техничка спецификација– Образац V
7.Списак извршених услуга - Образац V -1
8.Потврде за извршене услуге - Образац V -2
9.Форма меничног овлашћења – Образац VI-1
10.Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2
11.Образац - Образац VII Изјава о кадровском капацитету
12.Образац трошкова припреме понуде-Образац VIII
13.Изјава о независној понуди- Образац IX
14.Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона - Образац X
15.Модел уговора- Образац XI
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Мења се насловна страна конкурсне документације која гласи:

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22
34240 Кнић, Кнић бб • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГA

Услуга обављања привремено повремених послова
Укупан број страна: 38

Рок за достављање понуда
Датум отварања понуда

закључно са 11.05. 2018. године, до 14,00 часова
11.05. 2018. године, у 15,30 часова

Мај 2018. година
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Насловна страна конкурсне документације сада гласи:

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22
34240 Кнић, Кнић бб • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГA

Услуга обављања привремено повремених послова
Укупан број страна: 38

Рок за достављање понуда
Датум отварања понуда

закључно са 18.05. 2018. године, до 14,00 часова
18.05. 2018. године, у 15,30 часова

Мај 2018. година
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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