регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Предузетници:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 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.
Физичка лица:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Напомена:Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора
бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине(чл.75.ст.2 Закона)-Образац 5 из конкурсне документације
Уколико понуђач не достави горе поменуте доказе да испуњава обавезне услове из чл.75
став 1.тачка 1) до 4) може да достави изјаву (Образац бр. 8) којом под пуном
материјалом и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава горе наведене обавезне
услове или да достави извод из Регистра понуђача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова .
Додатни услови из члана 76.Закона о јавним набавкама
Изјава о довољном кадровском капацитету–да понуђач (пре слања позива) за учешће у
предмету јавне набавке располаже довољним кадровским капацитетом од минимум 2
запослена лица , од којих је једно запослено лице техничке струке носилац личне лиценце
врсте 400 или 401 или 410 или 411 или 800 и 450
Доказ:
1) Лична лиценца одговорног лица носиоца личне лиценце:
400 или 401 или 410 или 411 или 800 и 450
2) Копије Потврда ИКС-а, не старије од 6 месеци, да су носиоци личних лиценци (чије су
личне лиценце поднете уз понуду) чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата
лиценца није одузета.
3) Фотокопије основа радног ангажовања -уговор о раду или уговор о делу или уговор о
привременим и повременим пословима
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
Народних хероја 12а, Нови Београд

ОБРАЗАЦ 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Јавна набавка мале вредности бр. У 15 - 09 - услуге- Услуге вршења надзора на
градилишту, у вртићу ,,Звончићи"
Стручни надзор
Послови стручног надзора – Услуге надзора на градилишту – у вртићу „Звoнчићи“
Процењена вредност за извођење радова 40.000.000,00 динара без ПДВ-а
Цена: __________% од закљученог Уговора без ПДВ-а.
ПДВ: __________%.
Укупно: __________% са ПДВ-ом.
(понуђач који није у ситему ПДВ-а, не попуњава износе са ПДВ-ом)
Понуђач је: (заокружити)
а. у систему ПДВ-а
б. није у систему ПДВ-а

Број: __________
Датум:__________ 2015.године
М.П.
______________________
потпис одговорног лица
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МОДЕЛ
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

УГОВОРА

1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «11.АПРИЛ»,
Нови Београд, Народних хероја бр. 12а,
коју заступа в.д. директора Јелена Дубљевић,
(у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ), с једне стране
ПИБ 101670061,МАТИЧНИ БРОЈ 07079460
2. _______________________________________,
_______________________________________,
кога заступа директор ___________________
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), с друге стране.
ПИБ ______________ МАТИЧНИ БРОЈ__________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:Вршење стручног надзора над извођењем радова
Члан 1.
Наручилац уступа, а Извршилац прихвата вршење стручног надзора за извођење радова
Послови стручног надзора – Услуге вршења надзора на градилишту, у вртићу
„Звончићи“
Цена: __________% од закљученог Уговора без ПДВ-а.
ПДВ: __________%.
Укупно: __________% са ПДВ-ом.
(понуђач који није у ситему ПДВ-а, не попуњава износе са ПДВ-ом)
Члан 2.
Извршилац прихвата вршење стручног надзора из члана 1. овог Уговора.
Члан 3.
Вршење стручног надзора се има обавити контролом квалитета материјала, уз обавезу
прибављања атеста за сваки уграђени материјал, као и поседовање сертификата о
квалитету материјала, о чему ће стручни тим инжењера сачинити записник и унети у
Грађевински дневник. Вршење стручног надзора се има обавити контролом да ли се
извођење радова обавља према постојећој пројектној или техничкој документацији;
контролом и провером квалитета извођења свих врста радова и примена прописа,
стандарда и техничких норматива; провером, да ли постоје докази о квалитету материјала,
опрема и инсталација који се уграђују; давањем упуства извођачу радова; сарадњом са
пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационох решења за
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