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На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем
тексту Закон), члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2014-21 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2014-21, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку - израда катастарскотопографских планова и пројеката геодетског обележавања за потребе израде планова
детаљне регулације
ЈН бр. 21/2014
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75
III
и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Период за који се кандидатима признаје
IV
квалификација
V
Начин достављања пријава

Страна
3
4
5
12
13
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац:

Општина Кикинда

Адреса:

Трг српских добровољаца 12, Кикинда

Интернет страница:

www.kikinda.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 21/2014 су услуге - израда катастарско-топографских планова
и пројеката геодетског обележавања за потребе израде планова детаљне регулације
4. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. КОНТАКТ:
Контакт:

Тамара Шкоро и Одсек за јавне набавке

Телефон:
Факс:

0230/410-196, 0230/410-195
0230/410-195

6. КОМИСИЈА:
Тамара Шкоро, председник
Милимирка Горник, члан
Иван Старчев, члан
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Израда катастарско-топографских планова и пројеката
Опис предмета:
геодетског обележавања за потребе израде планова
детаљне регулације
Назив из општег речника
услуге катастарског премера
набавки:
Ознака из општег речника
71354300
набавки:
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има подносилац пријаве који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона,
и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он 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);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
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);
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Подносилац пријаве који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да поседује финансијски капацитет
2) да поседује кадровски и пословни капацитет
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона за део небавке који ће извршити преко
подизвођача
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ ИЗ ГРУПЕ
ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ:
Уколико понуду подноси група подносилаца пријаве, сваки учесник у заједничкој пријави,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни учесник у заједничкој пријави,
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, подносилац
пријаве доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (да он 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)

Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно
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.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
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(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања пријава)
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона (да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања позива)

Доказ:
Правна лица:
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;
Предузетници:
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;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
(Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања пријаве и мора бити
издат након објављивања позива за подношење пријава)
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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)

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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.
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања пријава)
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона (да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке)

Доказ: Важећа Лиценца за рад издата од стране Републичког геодетског
завода за обављање следећих геодетских радова:
• Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра
непокретности и одржавања катастра водова;
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• Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за
које се не израђује главни пројекат (катастарско-топографски план);
• Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког
планирања (урбанистички пројекат и пројекат геодетског обележавања);
• Реализација пројеката геодетског обележавања у области
урабанистичког пројекта
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, подносилац
пријаве доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски и пословни капацитет
Финансијски капацитет:

Правна лица и предузетници
Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за
претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013. година), задовољавајући
услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три претходнe
обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива.
Предузетници који воде просто књиговодство
Доказ: Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013.
година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио
губитак у три претходнe обрачунскe годинe.

2) Услов да поседује кадровски и пословни капацитет
Кадровски капацитет:
Геодетска организација мора имати минимум пет запослених лица геодетске струке и Решење
Републичког геодетског завода да је издата лиценца за рад предметној геодетској
организацији са најмање два запослена лица са геодетском лиценцом I реда.

Доказ: За запослена лица која имају лиценцу доставити фотокопије
Лиценце издате од Републичког геодетског завода или фотокопију лиценце
издате од стране Инжењерске коморе Србије, а за лица без лиценце доказ о
стручној спреми-фотокопија дипломе. За сва запослена лица геодетске струке
доставити фотокопију радне књижице и личне карте.
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Пословни капацитет:
Право учешћа у поступку има Подносилац пријаве ако располаже неопходним пословним
капацитетом-да је успешно и квалитетно израдио минимум 3 (три) Катастарско-топографска
плана већа од 5 ha у периоду од 2011-2013. године.

Доказ: Референтна листа-списак најзначајнијих наручилаца у последње три
године (2011., 2012. и 2013.), уз коју се обавезно доставља Потврда издата,
потписана и оверена од стране наручиоца (слободан формат потврде) као и
фотокопију записника о извршеном стручном надзору издату од стране
Републичког геодетског завода за предметне Катастарско-топографске планове.
Референтну листу која је у прилогу попунити.
Уколико подносилац пријаве наступа самостално дужан је да поднесе све доказе
о испуњености обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико подносилац пријаве наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за
подизвођача све доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,
Доказ дефинисан тачком 5 доставља се за онај део посла који ће се обавити преко
подизвођача.
Уколико група подносилаца пријава подноси заједничку пријаву, сваки од
подносилаца пријаве, из групе, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће од тачке 1. До 4., а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из тачке 5. Закона, дужан је да испуни учесник у заједничкој пријави, којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова

НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће подносилац пријаве може
доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од подносиоца пријаве, чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако подносилац пријаве у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Подносиоци пријаве који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод
из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Подносилац пријаве који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција
за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени докази, подносилац
пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Подносилац пријаве 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.
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Референтна листа
Редни
број

Назив Катастарско-топографског
плана

Наручилац

Површина
катастарскотопографског плана

НАПОМЕНА: У случају више података образац фотокопирати
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IV ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ
КВАЛИФИКАЦИЈА
Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају
услове за квалификацију одређене овом конкурсном документацијом и формира листу која
има најмање пет кандидата.
У предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје
квалификацију на период од 3 године.
Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације
сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за
признавање квалификације.
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава
услове за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу, о чему доноси
одлуку која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и у року од три дана од
дана њеног доставља свим кандидатима.
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V НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања пријаве може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу подносиоца пријаве. У
случају да пријаву подноси група подносилаца пријаве навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој пријави.
Пријаву доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12 са
назнаком: „Пријава за јавну набавку услуге - израда катастарско-топографских планова и
пројеката геодетског обележавања за потребе израде планова детаљне регулације, ЈН бр.
21/2014-НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријава ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.08.2014. године до 10 часова.
Јавно отварање пријава извршиће се 07.08.2014. године у 11 часова у просторијама
општине Кикинда.
Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој се пријава
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу
приспећа. Уколико је пријава достављена непосредно наручилац ће подносиоцу пријаве
предати на његов захтев потврду пријема пријаве. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема пријаве.
Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, односно
која је примљена по истеку дана и сата пријема до којег се могу пријаве подносити, сматраће се
наблаговременом.
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