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На основу члана 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3963 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 3964, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Услуга
израда пројеката, по партијама ЈН 11/2015
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III
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IV
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V
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће за аеродромске услуге „АЕРОДРОМ НИШ“
Адреса: Ваздухопловаца бр. 24 Ниш
Интернет страница: www.nis-airport.com
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2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/2015 су услуге - Услуге израде пројеката, по
партијама
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка бр. 11/2015 за набавку услуга - Услуге израде пројеката, по
партијама, није резервисана за установе, организације или привредне субјекте
за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Није предвиђена електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Андријана Цветановић, Драгослава Марковић
Е - mail адреса : acvetanovic@nis-airport.com , dmarkovic@nis-airport.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/2015 су услуге - Услуге израде пројеката, по
партијама Предмет јавне набавке бр. 11/2015 су услуге – Услуге израде
пројеката, по партијама; Шифра из Општег речника набавке; 71320000 –
Услуге техничког пројектовања.
2. Партије
Јавна набавка је обликована у две партија и то:
Партија 1: Услуга израде саобраћајног пројекта -студије изводљивости
постављања система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно
слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу
Партија 2: Услуга израде идејног пројекта светлосне опреме, инсталација,
енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад аеродрома у
условима CAT I
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1: Услуга израде саобраћајног пројекта -студије изводљивости
постављања система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно
слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу подразумева израду у
складу са пројектним задатком и захтевима Наручиоца.
Пројектни задатак
ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА
Израда пројектне документације за систем светлосног обележавања укључује
израду Саобраћајне студије изводљивости система постављања прецизних
прилазних светала CAT I (Precision Approach Category I Lighting System) у смеру
29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу. Потребно је
одредити саобраћајне техничке и технолошке елементе за испитиваље
изводљивости неопходне за постављање светлосне опреме са системом
даљинског управљања и мониторинга. Набавка нове опреме и извођење
радова треба да буду одређене у Идејном пројекту светлосне опреме,
инсталација, енергетског напајања и даљинског управљања са мониторингом
за прецизни прилаз КАТ I/29 (Precision Approach Cat I/29)и неопходне измене
ССО (Система Светлосног Обележавања) за КAT I (CAT I).Фазност набавке
опреме и извођења радова одређује Наричилац.
Саобраћајна студија изводљивости система прецизних прилазних светала CAT I
у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу
обухватаће следеће маневарске површине:
 Полетно-слетна стаза (ПСС) -Runway (RWY);
 Постојеће рулне стазе у употреби (РС) -Taxiways (TWYD и TWY C);
 Платформа(АPRON).
ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА
Јавно предузеће за аеродромске услуге "Константин Велики" у Нишу,
Ваздухопловаца 24, ПП 17, 18000 Ниш, Република Србија, налази се на:
 ARP (Aerodrome Reference Point) - 432014.24 N i 0215113.40 E;
 положај AD (Aerodrome) - 1140 GEO / 881 m од измештеног THR
(Displaced Threshold) 11;
 смер од града је 305 0 GEO;
 растојање од центра града износи 4 km.
Приликом израде техничке документације морају се узети у обзир све
планиране измене и проширења и постојеће стање. За израду нових решења
за ССО основне димензије ПСС су:
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смер прилаза 11 - дужина ПСС 2.281 м (измештен Праг 11);
смер прилаза 29 - дужина ПСС 2.200 м (измештен Праг 29);
полетање са обе стране - дужина ПСС 2.500 м;
ширина ПСС је 45 м.

Декларисане дужине Аеродрома Константин Велики у Нишу су:
TORA
TODA
ASDA
LDA
11
2.500
2.500
2.500
2.281
29
2.500
2.500
2.500
2.200
Приликом израде Саобраћајне студије изводљивости система прецизних
прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома
Константин Велики у Нишу, као основни смер прилажења треба бити смер 29,
према коме ће се дефинисати лева односно десна страна ПСС. Према овом
начелу ће се дефинисати све ознаке ССО (редни бројеви светиљки и шахтова
поред ПСС, Вертикалне светлеће ознаке и др.).
Геодетско обележавање RWY (ПСС)
Као почетак ПСС (0 + 000) одређен је почетак коловоза на Прилазу 29. Свака
локација уграђене опреме (светиљке, шахтови и др.) обележаваће се сходно
овом принципу са тиме да ће се локације испред почетка коловоза ПСС
обележавати са ознаком -, док ће локације иза почетка добијати ознаку +.
Стране RWY (ПСС)
Потребно је да се лева и десна страна ПСС обележи у односу на смер 29. Тиме
би било усклађено са геодетским обележавањем.
Постојећи ССО прилаза и прага 29
На аеродрому Константин Велики у Нишу постоји систем прилазних светала на
прагу 11 и на прагу 29 који спада у категоријуSALS-Simple Approach Lighting
System,дужине 420м.
Ознаке ТWY (РС)
С обзиром да ће након изградње система прецизних прилазних светала CAT I у
смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу ,
приоритетни правац слетања бити 29, наступиће преименовање рулних стаза.
Постојећа TWYD ће се преименовати у TWY А, а TWY C ће се преименовати у
TWY B .Постојеће TWY B и TWY A ће се преименовати у TWY C и TWY D,
респективно.
ПРЕДНОСТИ НОВОГ РЕШЕЊА
На Аеродрому Константин Велики у Нишу обавља се прихват и отпрему Low Cost
авио превозилаца и има реалну потребу да повећа перформансе аеродрома кроз
повећања вероватноће слетања у условима смањене видљивости. Прилазна
светала CAT I на прагу 29 полетно слетне стазе омогућавају повећање оперативне
перформансе аеродрома и омогућавају и слетање у условима смањене
видљивости. Одабрана решења треба да утичу на смањивање важећих
минимума. У пројекту предвидети, сем светлосних целина одређених у овом
Пројектном задатку, такође сву опрему неопходну за упозорења на спајању
цивилних и војних аеродромских маневарских површина.
ЗАХТЕВИ НА ССО КAT I (CAT I)
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Постојећи систем светлосног обележаваља ПСС 29 заснован на SALS RWY
29 ће се кроз Саобраћајну студију изводљивости система прецизних
прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома
Константин Велики у Нишу, заменити системом прецизних прилазних
светала CAT I на смеру прилажења 29. У складу са тим наступиће измене
ССО РС и ССО ПСС и система управљања и мониторинга.
ПРИЛАЗНА СВЕТЛА ПРАГА 29
Систем прецизних прилазних светала CAT I (Precision Approach Category I
Lighting System) на смеру прилажења 29 биће урађен у пуној дужини у
конфигурацији Б (ALPA ATA) прилазних светала, према ICAO Annex 14 Vol I
Aerodromes. Овај систем се користи код аеродрома опремљених
радионавигационим средствима за прецизно прилажење CAT I и у условима
у којима је видљивост дуж RWY (RVR) већа од 550 м и висина одлуке(DH)
већа од 60 м.
Светала продужене осе RWY постављају се на дужини 900 м од
прага.Постављање надградних светиљки прилазних светала предвидети,
зависно од висине постављања.
СВЕТЛА ИВИЦА ПСС
Сходно потребама Система прецизних прилазнихсветала CAT I (Precision Approach
Category I Lighting System) на смеру прилажења 29, предвидети измену начина
обележавања светала ПСС и допуну светла РС у складу са потребама CAT I.
СВЕТЛА ОСЕ ПСС
Кроз саобраћајну студију изводљивости постављања система прецизних
прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома
Константин Велики у Нишу предвидетипостављањесистема светала осе ПСС.
СВЕТЛА ИВИЦА РС
У саобраћајној студији изводљивости постављања система прецизних прилазних
светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у
Нишу предвидети, сходно условима CAT I,допуну система светала ивица РС.
СВЕТЛА РГЛ
У саобраћајној студији изводљивости постављања система прецизних прилазних
светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у
Нишусходно условима CAT I предвидети постављање Сигурносних светала ПСС –
(RGL);
СВЕТЛА ПРЕЧКИ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ
У саобраћајној студији изводљивости постављања система прецизних прилазних
светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у
Нишусходно условима CAT I предвидети постављање Пречки за заустављање на
преименованим РС А и Б
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ОСВЕТЉЕНЕ ОЗНАКЕ (SIGNS)
У саобраћајној студији изводљивости постављања система прецизних прилазних
светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у
Нишусходно условима CAT I предвидети постављање осветљених ознака на ПСС
(SIGNS RWY) и преименованим РС (SIGNS ТWY) А и Б.
СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И МОНИТОРИНГА
За нове потребе ће се предвидети интегрисани Систем даљинског управљања
и мониторинга вишег степена, који ће заменити постојећи.
Систем мора омогућити рад са свим постојећим и новим технолошким и
електроенергетским целинама којима управљају Контролори летења као и
системима, којима управљају аеродромске службе (расвета платформе,
енергетика и сл.).
Систем мора бити погодан за употребу за евентуалне потребе SMGCS (Surface
Movement Guidance and Control System), што значи да његова употреба
обезбеђује даљи развој. Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко
посебних командних елемената на екрану Радне станице система Даљинског
управљања и мониторинга.
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
РЕГУЛАТИВА (закони, стандарди, прописи)
Саобраћајна студија изводљивости система прецизних прилазних светала CAT
I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу, мора
бити урађен у свему према следећим
међународним препорукама и
одредбамаICAO (International Civil Aviation Organization) и регулативи за израду
пројекта која посебно обухвата:
 Закон о планирањи и изградњи
 Закон о ваздушном саобраћају
 Правилник о аеродромима
 ICAO препоруке
o ICAO Annex 14-Aerodromes-Volume 1-Aerodrome Design i Operations
o ICAO Doc 9157-Aerodrome Design Manual Part4 -Visual Aids
o ICAO Doc 9157-Aerodrome Design Manual Part5 -Electrical systems
РАСПОЛОЖИВА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом израде саобраћајне студије користити сву документацију којом
располаже Аеродром Константин Велики у Нишу, релевантну за систем светлосног
обележавања, као и релевантне информације из AIP SCG.
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ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Претходни радови траба да обухвате прибављање и обраду података којима се
анализију и разрађују инжењерско-геолошки,геотехнички, геодетски,
хидролошки , саобраћајни услови, као и други услови од утицаја на инсталацију
и коришћење Система прецизних прилазних светала CAT I (Precision Approach
Category I Lighting System) на смеру прилажења 29.
Претходни радови морају да обухате прикупљање, обраду и презентацију у
одговарајућој форми свих елемената и информација за израду техничке
документације у складу са вађећим прописима и правилима струке.Претходни
радови представљају обавезу Инвеститора.
ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ
Обавеза Пружаоца услуге је да изађе на лице места изврши геодетско снимање
и геомеханичка испитивања терена као и сва остала истраживања у циљу
израде потребне техничке документације.
САОБРАЋАЈНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗЕ
Пројектована решења морају бити таква да задовоље експлотационе
параметре проистекле из анализе постојећег и прогнозираног саобраћаја
аеродрома Константин Велики у Нишу.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
САОБРАЋАЈНО ТЕХНОЛОШКО РЕШЕЊЕ
При изради Саобраћајне студије изводљивости система прецизних прилазних
светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики
у Нишуобезбедити полазне поставке у погледу увођења новог решења Система
прецизних прилазних светала CAT Iна смеру прилажења 29уместо
постојећег система SALSRWY 29,као и измене ССО РС и ССО ПСС,a све у
складу са Регулативом.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничку документацију представља Саобраћајна студија изводљивости
система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе
Аеродрома Константин Велики у Нишу.
Саобраћајна студија изводљивости система прецизних прилазних светала CAT
I у смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу
треба да представља детаљну техничку разраду сваке од предложених
алтернатива. Пројектант ће га израдити на нивоу који је довољан за
рационално обликоваље решења. Графички прилози морају бити тако
обликовани да и без специјалних ефеката буду разумљиви и потпуно јасни.
Текстуални и графички подаци морају бити потпуо читљиви. Пројектант је
дужан да инвеститиру преда 2 примерка Саобраћајне студије изводљивости
система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе
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Аеродрома Константин Велики у Нишу
документацију у електронском облику.

у штампаном

облику и

исту

Пружалац услуге
___________________________________
М.П.
Место и датум:

Пружалац услуге је у потпуности разумео и прихвата захтеве Наручиоца из
Пројектног задатка за израду техничке документације за израду Саобраћајне
студије изводљивости система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29
полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу.
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Партија 2: Услуга израде идејног пројекта светлосне опреме, инсталација,
енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад
аеродрома у условима CAT I
Пројектни задатак

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пројектни задатак за израду Идејног пројекта светлосне опреме, инсталација,
енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад аеродрома у
условима CAT I одређује потребне техничке и технолошке елементе неопходне за постављање
нове опреме и сва неопходна прилагођења постојеће опреме. Решења ИП морају бити урађена
у свему према важећим међународним препорукама и одредбама ICAO Annex 14 – Aerodromes,
Aerodrome Design Manual и Правилнику о аеродромима Републике Србије. За израду користити
податке из Саобраћајне студије изводљивости постављања система прецизних прилазних
светала CAT I (Precision Approach Category I Lighting System) у смеру 29 полетно слетне стазе
Аеродрома Константин Велики у Нишу
Пројектом ССО обухватити потребне измене на следећим маневарским површинама:
 Полетно-слетна стаза (ПСС) -Runway (RWY);
 Рулне стазе D и C (РС D,C) -Taxiway (TWY D i C);
У Идејном пројекту предвидети, сем светлосних целина одређених у овом ПЗ, такође
сву опрему неопходну за упозорења на спајању цивилних и војних аеродромских
маневарских површина.
Електроенергетско напајање предвидети преко потребног броја постојећих и нових
Регулатора константне струје (РКС) одговарајуће снаге. Постојећи РКС ће се преместити из
ТС „Војна“ у Регулаторском постројење у ТС „Аеродром“ и допунити новим истог типа. За те
сврхе предвидети све потребне измене укључујући и измештање постојеће и уградњу нове
електроенергетске опреме.
За Систем даљинског управљања и мониторинга предвидети, у складу са
препорукама и прописима за услове КАТ 1 (CAT I), набавку и уградњу нове опреме.

1. СВЕТЛОСНА ОПРЕМА.
СВЕТЛА ПРЕЦИЗНОГ ПРИЛАЗА 29 (APP 29)
Систем ПРЕЦИЗНОГ ПРИЛАЗНОГ СВЕТЛА КАТ 1 (CAT I) у смеру прилажења 29 урадити
у конфигурацији В (АLPА-АТА) коју, према препорукама ICAO Annex 14, прилагодити
постојећем просторном стању. Конфигурацију ОСЕ СИСТЕМА формирати од 4 уградне или
надградне светиљке, дужину одредити на основу расположивог простора испред Прага 29,
али не краћу од 780 м. Светла ПРЕЧКЕ СИСТЕМА поставити на 300 м од Прага 29.
Постављање надградних светиљки прилазног светла предвидети, зависно од висине
постављања, помоћу одговарајућих једноструких стубића опремљених ломним зглобовима
или другим ломним елементима.
Електроенергетско напајање предвидети преко 2 нова РКС одговарајуће снаге смештена
у Регулаторскомм постројењу у ТС „Аеродром“.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком APP 29.
ВИЗУЕЛНИ ПОКАЗИВАЧИ НАГИБА ПРИЛАЖЕЊА PAPI 29
Локација и углови нагиба ПАПИ 29 и 11 не мењају се, електроенергетско напајање остаје
исто. Проценити употребљивост постојеће опреме и предложити њену евентуалну замену.
Електроенергетско напајање предвидети преко 2 постојећа РКС смештена у
Регулаторскомм постројењу у ТС „Аеродром“.
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Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком PAPI 29 односно PAPI 29.
СВЕТЛА ПРАГА 29 (THR 29)
Проверити конфигурацију и светлосне карактеристике постојећих светала ПРАГА 29 (THR 29)
за коришћење у условима КАТ 1 (CAT I) и по потреби их заменити или допунити, урадити све
детаље њиховог одвајања од постојећих струјних кругова и формирања нова два струјна круга
THR.
Електроенергетско напајање предвидети преко 2 нова РКС одговарајуће снаге смештена
у Регулаторском постројењу у ТС „Аеродром“.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком THR 29.
СВЕТЛА ПРАГА 11 (THR 11)
Конфигурација светала ПРАГА 11 (THR 11) не мења се, урадити све детаље одвајање
струјног круга THR 29 и повезивање на постојећи струјни круг Једноставног прилаза у правцу 11
(SAPL 11).
Електроенергетско напајање предвидети преко постојећег РКС (SAPL 11), који се премешта
у Регулаторском постројење у ТС „Аеродром“. Извршити проверу снаге постојећег РКС за рад
са новим оптерећењем.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком SAPL/THR 11.
СВЕТЛА ОСЕ ПСС (RCL)
Предвидети постављање светала осе ПСС (RCL).
Електроенергетско напајање предвидети преко 2 нова РКС одговарајуће снаге смештена
у Регулаторском постројење у ТС „Аеродром“.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком RCL.
ОСВЕТЉЕНИ ЗНАЦИ (SIGNS)
Предвидети постављање осветљених знака на RWY (SIGNS RWY) и TWY (SIGNS ТWY).
Електроенергетско напајање знака на ПСС предвидети преко новог РКС са симултаним
излазима.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком SIGNS.
СИГУРНОСНА СВЕТЛА ПСС – (RGL);
Предвидети постављање сигурносних светала ПСС (Runway Guard Lights ili Wig-Wag) на TWY
A и В.
Електроенергетско напајање знака на ПСС предвидети преко новог РКС са симултаним
излазима.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко посебног командног елемента на
екрану Радне станице система обележеног ознаком RGL.
СВЕТЛА ПРЕЧКИ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ – (SB);
Предвидети постављање Пречки за заустављање на преименованим РС А и Б (TWY A и В).
Електроенергетско напајање светала SB предвидети преко новог РКС са симултаним
излазима.
Даљинско управљање и мониторинг предвидети преко два посебна командна елемента
на екрану Радне станице система обележених ознакама SB – А и SB – В.
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ЕНЕРГЕТИКА ССО
Пројектом електроенергетског напајања ССО предвидети реконструкцију постојећег објекта
неопходну за уградњу нове и постојеће опреме. У постојећем објекту предвидети извођење
неопходних грађевинско-занатских радова, доградња постојећег објекта се не предвиђа.
ТРАФОСТАНИЦА „АЕРОДРОМ“;
У делу трафостанице (трансформација са ВН и НН разводним одељењем) не предвиђају се
никакве грађевинске промене, предвидети само занатске радове на поправкама врата,
жалузина и сл. Извршити проверу оптерећења постојећег Т 1, по потреби предложити
проширење. Предвидети темељни ремонт трансформације, ВН и НН табле са уградњом нових
прекидача за напајање АРТ- ДГ 1 (Терминал), АРТ-ДГ 2 (ССО) и РТ – РКС.
ПОСТРОЈЕЊЕ РКС;
За смештај РКС извршити реконструкцију садашње просторије са ДГ – 1 (Терминал). Из
просторије уклонити ДГ 1 (Терминал) са комплетном опремом (резервоар за гориво, цевни
развод и РТ – ДГ 1). У грађевинском делу предвидети уградњу кабловских регала за прикључке
РКС, уградњу жалузина.
Уколико то буде могуће предвидети постављање преградног зида
за израду новог одељења за потребе Електрослужбе (приручни магацин резервних делова, сто
за дежурног електричара и др.)
Предложити опдговарајућу диспозицију распореда следећих РКС:
 Нови РКС:
1. РКС за струјни круг APP 29/A, на који ће се прикључити 50 % светала ПРЕЦИЗНОГ
ПРИЛАЗА 29.
2. РКС за струјни круг APP 29/В, на који ће се прикључити 50 % светала ПРЕЦИЗНОГ
ПРИЛАЗА 29.
3. РКС за струјни круг THR 29/A, на који ће се прикључити 50 % светала ПРАГА 29.
4. РКС за струјни круг THR 29/В, на који ће се прикључити 50 % светала ПРАГА 29.
5. РКС за струјни круг RCL /A, на који ће се прикључити 50 % светала ОСЕ ПСС.
6. РКС за струјни круг RCL /В, на који ће се прикључити 50 % светала ОСЕ ПСС.
7. РКС са четири симултана излаза за струјне кругове SB – А, SB – В, RGL и SIGNS
ТWY.
НАПОМЕНА: Нови РКС морају бити истог типа као постојећи.


Постојећи РКС:
8. РКС за струјни круг REL A, на који је прикључено 50 % светала ИВИЦА и КРАЈА
ПСС и на који ће се прикључити нове осветњене ознаке SIGNS RWY.
9. РКС за струјни круг REL В, на који је прикључено 50 % светала ИВИЦА и КРАЈА
ПСС и на који ће се прикључити нове осветњене ознаке SIGNS RWY.
10. РКС за струјни круг ТEL А, на који ће се прикључити светла ивица ТEL А, нове
осветљене ознаке SIGNS ТWY и нова сигурносна светла RGL.
11. РКС за струјни круг SAPL 11, на који ће се прикључити постојећа светла
ЈЕДНОСТАВНОГ ПРИЛАЗА и ПРАГА 11.
12. РКС за струјни круг PAPI 11 L на који ће се прикључити СВЕТЛОСНИ ПОКАЗИВАЧИ
НАГИБА ПРИЛАЖЕЊА 11 L.
13. РКС за струјни круг PAPI 29 L на који ће се прикључити СВЕТЛОСНИ ПОКАЗИВАЧИ
НАГИБА ПРИЛАЖЕЊА 29 L.

Извршити анализу коришћења постојећих РКС и предложити евентуалан нови распоред са
пренумерацијом редних бројева РКС. Извршити проверу оптерећења свих РКС и дати
прорачуне збирног оптерећења при коришћењу сваког правца ПСС, тј.правца RWY 29 и правца
RWY 11.
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ТАБЛА ОДВОДНИКА ПРЕНАПОНА;
Размотрити могућност уградње централног ормана Одводника пренапона за све РКС.
ИСПИТНО-РАСТАВНИ ОРМАН;
Предвидети постављање Испитно-раставнох ормана за обављање прецизних мерења
параметара примарних каблова серијског струјног круга и за брзо међусобно преспајање РКС у
случају квара неког RKS.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ РКС;
Прдвидети постављање нове разводне табле РТ – РКС за прикључење Регулатора
константне струје са мрежним и резервним напајањем. Мрежни прикључак повезати са НН
таблом у ТС 10/0,4 kV „Аеродром“, агрегатски на нови ДГ 2 или UPS (ССО).
РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ РКС;
Извршити потребне измене и доградње резервног напајања. С обзиром да се просторија
користи за нове намене, предвидети постављање нових дизелелектричних агрегата ван објекта.
Употребити дизелектричне агрегате са додатним грејањем мотора ради обезбеђења
аутоматског старта до 10 сец. Агрегати морају бити капотирани и предвиђени за коришћење у
условима од – 50 0С до + 50 0С. За потребе смештаја нових ДГ предвидети померање постојеће
ограде. Предвидети израду приступних и сервисних стаза.
ДГ 1 (Терминал) – изместити постојећи дизелелектрични агрегат од 120 kVA и заменити га са
новим од око 200 kVA. Предложити искоришћење постојећег агрегата за друге сврхе.
ДГ 2 (ССО) – поставити ДГ потребне снаге.

СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И МОНИТОРИНГА
Предвидети постављање Система даљинског управљања и мониторинга AMS – MINI са две
Радне станице (WS 1 – ТWR) и (WS 2 – ШЕФ СМЕНЕ) у свему према постојећем пројекту и
садашњем степену развоја те опреме.
Размотрити могућност коришћења постојећег ТК кабла или постављање новог оптичког
кабла за потребе аквизиције и предаје команди и података између РКС у трафостаници и Радне
станице у Контролноm торњу AKL (TWR).

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ССО.
Обрадити детаље потребне за Грађевински пројекат израде грађевинских елемената
неопходних за уградњу опреме и инсталација ССО и то:

 Кабловски пролази и кабловска канализација
За потребе постављања нових примарних каблова користиће се постојећи кабловски
пролази и постојећа кабловска канализација. Нова кабловска канализација ће се постављати у
продужетку постојеће у Прилазу 29.

 Темељи
Предвидети потребан број и локације за постављање типских темеља за светлосну
опрему у Прилазу 29.

 Базе уградних светиљки
Предвидети радове на изградњи постојећих база и уградњи нових у Прилазу 29.
Оквирно обрадити податке потребе за постављање заштитне ограде и сервисног пута у делу
Прилаза 29.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Приликом израде ИП користити сву документацију којом располаже Аеродром
Константин Велики у Нишу, релевантну за систем светлосног обележавања. Пружалац
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услуге је дужан да инвеститиру преда 2 примерка ИП у штампаном облику и исту
документацију у електроском облику на CD.

Пружалац услуге
___________________________________
М.П.

Место и датум:
Пружалац услуге је у потпунисти разумео и прихвата захтеве Инвеститора из
Пројектног задатка за израду техничке документације Идејног пројекта светлосне
опреме, инсталација, енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за
рад аеродрома у условима CAT I.
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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. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
1)
2)

3)
4)

o

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе 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).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За партију 1:
1) Да поседује неопходан финансијски капацитет:
Референтна листа; Да је понуђач за претходне две године - 2014. и
2015. године, извршио услуге израде пројеката који су предмет јавне
набавке за партију 1 и чија je вредност два пута већа од вредности
понуде, без обрачунатог ПДВ-а, што се доказује овереним и потписаним
потврдама наручиоца или копијама закључених Уговора.
2) Да поседује неопходан кадровски капацитет:
Да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим
лиценцама за услуге које су предмет набавке – минимум 1 лице
ангажовано по било ком основу;
- Тражена лиценца 370- одговорни пројектант саобраћаја и
саобраћајне сигнализације
За партију 2:
1) Да поседује неопходан финансијски капацитет:
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Референтна листа; Да је понуђач за претходне две године - 2014. и
2015. године, извршио услуге израде пројеката који су предмет јавне
набавке за партију 2 и чија je вредност два пута већа од вредности
понуде, без обрачунатог ПДВ-а, што се доказује овереним и потписаним
потврдама наручиоца или копијама закључених Уговора.
2) Да поседује неопходан кадровски капацитет:
Да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим
лиценцама за услуге које су предмет набавке – минимум 1 лице
ангажовано по било ком основу;
- Тражена лиценца П112Е5 - Лиценца за израду техничке
документације пројеката електроенергетских инсталација у
системима светлосног обележавања аеродрома за објекте
нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне
стазе,рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске
платформе
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.
.
1.1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
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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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
За партију 1:
1) Да поседује неопходан финансијски капацитет:
Референтна листа; Да је понуђач за претходне две године - 2014. и
2015. године, извршио услуге израде пројеката који су предмет јавне
набавке за партију 1 и чија je вредност два пута већа од вредности
понуде, без обрачунатог ПДВ-а, што се доказује овереним и потписаним
потврдама наручиоца или копијама закључених Уговора.
Доказ:
оверене и потписане потврде наручиоца или копије
закључених Уговора
3) Да поседује неопходан кадровски капацитет:
Да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим
лиценцама за услуге које су предмет набавке – минимум 1 лице
ангажовано по било ком основу;
- Тражена лиценца 370- одговорни пројектант саобраћаја и
саобраћајне сигнализације
Доказ: Копија важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе
Србије; Доказ за расположивост кадра са траженом лиценцом може
бити: -уговор о раду, делу, уговор о привременим и повременим
пословима, и сл.
За партију 2:
1) Да поседује неопходан финансијски капацитет:
Референтна листа; Да је понуђач за претходне две године - 2014. и
2015. године, извршио услуге израде пројеката који су предмет јавне
набавке за партију 2 и чија je вредност два пута већа од вредности
понуде, без обрачунатог ПДВ-а, што се доказује овереним и потписаним
потврдама наручиоца или копијама закључених Уговора.
Доказ:
оверене и потписане потврде наручиоца или копије
закључених Уговора
3) Да поседује неопходан кадровски капацитет:
Да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим
лиценцама за услуге које су предмет набавке – минимум 1 лице
ангажовано по било ком основу;
- Тражена лиценца П112Е5 - Лиценца за израду техничке
документације пројеката електроенергетских инсталација у
системима светлосног обележавања аеродрома за објекте
нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне
стазе,рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске
платформе
Доказ: Копија важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе
Србије; Доказ за расположивост кадра са траженом лиценцом може
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бити: -уговор о раду, делу, уговор о привременим и повременим
пословима, и сл.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове биће
одбијена као неприхватљива.
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.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
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 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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга- Израда пројеката, по партијама, за
партију бр._____ (уписати број партије за коју се подноси понуда), ЈН број
11/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 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);
 Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и није му изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуга- Израда пројеката, по партијама,
за партију бр._____ (уписати број партије за коју се подноси понуда), ЈН број
11/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 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);
 Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и није му изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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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.
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.
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.
Понуду доставити на адресу: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –
Услуга израде пројеката, по партијама број 11/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
23.09.2015. до 11.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 23.09.2015. до 11.30 часова.
часовa, у просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Ваздухопловаца бр. 24,
Ниш.
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
наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
o Образац понуде укључујићи и Опис предмета набавке за коју се
понуда подноси - попуњен, потписан и оверен печатом;
o Потписан и печатиран пројектни задатак из Поглавља III Конкурсне
документације којим Пружалац услуге потврђује да је у потпуности
разумео и прихвата захтеве Наручиоца из Пројектног задатка за
израду техничке документације за израду
o Доказе о испуњености додатних услова (оверене и потписане потврде
наручиоца или копије закључених Уговора, копија важећих захтеваних
лиценци Инжењерске коморе Србије као и доказ за расположивост
кадра са траженом лиценцом може бити: -уговор о раду, делу, уговор
о привременим и повременим пословима, и сл.) за партију за коју се
понуда подноси
o Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности - попуњена, потписана и оверена
печатом;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за сваког
члана заједничке понуде – попуњен, потписан и оверен печатом,
уколико понуду подноси група грађана;
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o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за
подизвођача- попуњен, потписан и оверен печатом, уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране
свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група
понуђача;
o Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
o Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и
оверенпечатом;
Понуда која не буде садржала све горе наведене елементе биће
одбијена као неприхватљива.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије.
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: “Аеродром Ниш”
Ниш, Ваздухопловаца бр. 24 Ниш са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Услуга израде пројеката, по партијама
број 11/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуга израде пројеката, по партијама
број 11/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуга израде пројеката, по партијама
број 11/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга израде пројеката, по
партијама број 11/2015 - 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.
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У Обрасцу понуде , 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, 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 о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
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.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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 потписивати образце из конкурсне
документације,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена извршена услуга
израде пројеката.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок извршења услуге не може бити дужи од 60 радних дана од дана
потписивања уговора.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може
мењати понуду.
9.4. Други захтеви
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. Одмах, по договору,
од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на
број: (0)18 4583 003
тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од
08:00 до 15:00.
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, ЈН бр.
11/2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. 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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда жребом у присуству свих понуђача.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
18. 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.
19. 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.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број
: (0)18 4583 003 или препорученом пошиљком са повратницом. 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 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 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
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У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлукена Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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 у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840- 840-30678845-06,
позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, Назив
наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
услуга– Услуга израде пројеката, по партијама број 11/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
_______________________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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.
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуга израде пројеката, по
партијама ЈН 11/2015
Партија 1: Услуга израде саобраћајног пројекта -студије изводљивости
постављања система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно
слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 30 дана )
Рок испоруке
(не дужи од 60 радних дана од дана
потписивања уговора).
ЈП “Аеродром Ниш”
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуга израде пројеката, по
партијама ЈН 11/2015
Партија 2: Услуга израде идејног пројекта светлосне опреме, инсталација,
енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад аеродрома у
условима CAT I
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 30 дана )
Рок испоруке
(не дужи од 60 радних дана од дана
потписивања уговора).
ЈП “Аеродром Ниш”
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
11/2015, између:
за партију 1: Услуга израде саобраћајног пројекта -студије изводљивости
постављања система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29
полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул.
Ваздухопловаца бр. 24, (у даљем тексту: Наручилац), које заступа директор ЈП
“Аеродром Ниш”, Владица Ђурђановић, дипл.инж. саобр., рачун бр. 165-550-44 код Hypo
Alpe Adria Bank, ПИБ 101531405, матични број 07343914.
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Пружалац услуге).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора je Услуга израде саобраћајног пројекта -студије
изводљивости постављања система прецизних прилазних светала CAT I у
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смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу,
према захтеву НАРУЧИОЦА, Пројектном задатку, Конкурсној документацији и
понуди Понуђача која je заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем од
,
који чине саставне делове овог Уговора. (Попуњава Наручилац).
Члан 2.
Израда техничке документације из члана 1. овог Уговора подразумева:
Услугу израде саобраћајног пројекта -студије изводљивости постављања
система прецизних прилазних светала CAT I у смеру 29 полетно слетне стазе
Аеродрома Константин Велики у Нишу.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да НАРУЧИОЦУ сву техничку
документацију преда у 4 примерка у оригиналу, у штампаном облику и исту
документацију у електронском облику, након завршеног пројекта као и у случају
раскида уговора кривицом ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, без обзира у којој фази je
израда пројекта. Електронски облик документације се доставља у облику
незаштићених датотека и то: за текстуални део у формату .doc, и .xls, a за
цртеже у формату ,dwg. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које
називима и ознакама одговарају називима и ознакама свезака и књига у којима
се налазе одговарајући документи штампане документације. Електронски облик
документације садржи обавезно и pdf датотеке које омогућавају директно
штампање одговарајуће свеске, односно књиге штампане документације.
Техничку документацију из члана 1. овог Уговора ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je
дужан да уради у свему према захтеву НАРУЧИОЦА, свим домаћим и
међународним стандардима, законима, прописима и правилима струке за
изградњу објеката на међународним аеродромима.
Техничка документација из члана 1. овог Уговора мора бити израђена
тако да обезбеди добијање потребних сагласности, односно потврда
надлежних институција, a посебно Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије.
ЦЕНА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора износи _______динара, без Пдв-а, односно
__________динара, са Пдв-ом.
Уговорена цена се не може повећавати за време трајања уговорних
обавеза, без обзира на време утрошено за израду техничке документације од
стране ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ и евентуалних измена пројеката извршениху
складу са овим Уговором.
РОКОВИ
Члан 4.
Израда техничке документације из члана 1. овог Уговора извршиће се у
року од 60 дана од дана потписивања овог Уговора.
Члан 5.
AKO се појави кашњење у изради техничке документације из члана 1.
овог Уговора у односу на уговорене рокове из члана 4. овог Уговора,
НАРУЧИЛАЦ има право да затражи од ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ да предузме
потребне мере (повећати број стручних лица итд.) којима се обезбеђује
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одговарајуће убрзање израде техничке документације или појединих њених
делова.
Члан 6.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ одговара НАРУЧИОЦУ за извршење посла и кад
посао обаве лица која нису његови радници, као да га je сам извршио.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
НАРУЧИЛАЦ ће за квалитетно и благовремено извршену услугу из члана
1.овог Уговора плаћање извршити у року од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача ____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
НАРУЧИЛАЦ je обавезан да преда ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ Пројектни
задатак и све друге податке којима располаже за израду техничке
документације.
НАРУЧИЛАЦ постаје власник техничке документације из члана 1. овог
Уговора, израђене на основу овог Уговора, no предаји техничке документације
НАРУЧИОЦУ
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ су да изврши сва неопходна геодетска
мерења, снимања на лицу места, испитивања неопходна за израду комплетне
уговорене техничке документације.
Члан 10.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je дужан да поступи пo примедбама НАРУЧИОЦА и
органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат
мора бити урађен. НАРУЧИЛАЦ неће бити у обавези да изврши плаћање све
док изнете примедбе не буду отклоњење. Одговорност за кашњење због
исправљања пројеката услед примедби сноси ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je у обавези да сарађује са осталим консултантима које
НАРУЧИЛАЦ евентуално ангажује ради испуњења циљева предвиђених овим
Уговором.
Изузетно од наведеног или било које друге одредбе овог Уговора,
НАРУЧИЛАЦ неће дуговати ПРУЖАОЦУ УСЛУГА никакво плаћање у погледу
било којих измена које je потребно начинити због неусаглашености пројекта или
било ког његовог дела са било којим важећим законом или технологијом
одвијања саобраћаја на комплексу аеродрома.
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Члан 11.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je одговоран за исправност опште концепције и
рационалност техничких решења, рачунску тачност и потпуност техничке
документације из члана 1. овог Уговора, усклађеност свих пројеката, a у свему
у складу са законом и подзаконским прописима.
Члан 12.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ ће поступити пo примедбама Директората Цивилног
ваздухопловства PC, без посебне надокнаде и у року од десет (10) дана
отклонити све примедбе, о свом трошку.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je дужан да омогући НАРУЧИОЦУ увид у све фазе
извршења уговореног посла и да му преда све израђене материјале и пројекте
које НАРУЧИЛАЦ може да захтева у вези са тим. Ово се односи и на део посла
који ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ поверава другој организацији, односно другом лицу.
Члан 13.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je обавезан да омогући НАРУЧИОЦУ увид у
израђену техничку документацију из члана 1. овог Уговора, односно увид у
степен готовости техничке документације. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je обавезан да
омогући НАРУЧИОЦУ увид у израђену техничку документацију no изради
појединачних пројеката.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће израдом техничке документације
из члана 1. овог Уговора непосредно руководити стручна особа која има
потребну стручну спрему и радно искуство с обзиром на врсту услуге.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je одговоран да Решењем одреди координатора пројекта
и одговорне пројектанте, који поседују одговарајуће лиценце no свим струкама
потребним за израду предметне документације.
КВАЛИТЕТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 14.
Техничка документација из члана 1. овог Уговора мора бити израђена на
начин одређен овим Уговором, у складу са прописима и правилима струке.
AKO ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ не изради техничку документацију из члана 1.
овог Уговора, односно њене делове пo уговореном пројектном задатку и у
складу са техничким прописима, као и према резултатима сопственог
проверавања и правилима струке, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева
обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела,
односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
AKO je на начин из става 2. овог члана доведено у питање
функционисање или сигурност објекта, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева да
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ изради техничку документацију саобразно уговореним
захтевима НАРУЧИОЦА, односно у складу са прописима који се односе на
стабилност објекта.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 17.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 18.
Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих
Пружаоцу услуга припада 2 (два) примерка а Наручиоцу припада 3 (три)
примерка.
Пружалац услуге
Директор
______________________

Наручилац
Директор ЈП “Aeродром Ниш“
___________________________
Владица Ђурђановић
Дипл.инж. саобр.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора
који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац
може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен.
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Уговор о јавној набавци
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
11/2015, између:
за партију 2: Услуга израде идејног пројекта светлосне опреме, инсталација,
енергетског напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад аеродрома у
условима CAT I
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул.
Ваздухопловаца бр. 24, (у даљем тексту: Наручилац), које заступа директор ЈП
“Аеродром Ниш”, Владица Ђурђановић, дипл.инж. саобр., рачун бр. 165-550-44 код Hypo
Alpe Adria Bank, ПИБ 101531405, матични број 07343914.
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Пружалац услуге).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора je Услуга израде саобраћајног пројекта -студије
изводљивости постављања система прецизних прилазних светала CAT I у
смеру 29 полетно слетне стазе Аеродрома Константин Велики у Нишу,
према захтеву НАРУЧИОЦА, Пројектном задатку, Конкурсној документацији и
понуди Понуђача која je заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем од
,
који чине саставне делове овог Уговора. (Попуњава Наручилац).
Члан 2.
Израда техничке документације из члана 1. овог Уговора подразумева:
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Услугу израде идејног пројекта светлосне опреме, инсталација, енергетског
напајања, даљинског управљања и мониторинга за рад аеродрома у условима CAT
I.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да НАРУЧИОЦУ сву техничку
документацију преда у 4 примерка у оригиналу, у штампаном облику и исту
документацију у електронском облику, након завршеног пројекта као и у случају
раскида уговора кривицом ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ, без обзира у којој фази je
израда пројекта. Електронски облик документације се доставља у облику
незаштићених датотека и то: за текстуални део у формату .doc, и .xls, a за
цртеже у формату ,dwg. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које
називима и ознакама одговарају називима и ознакама свезака и књига у којима
се налазе одговарајући документи штампане документације. Електронски облик
документације садржи обавезно и pdf датотеке које омогућавају директно
штампање одговарајуће свеске, односно књиге штампане документације.
Техничку документацију из члана 1. овог Уговора ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je
дужан да уради у свему према захтеву НАРУЧИОЦА, свим домаћим и
међународним стандардима, законима, прописима и правилима струке за
изградњу објеката на међународним аеродромима.
Техничка документација из члана 1. овог Уговора мора бити израђена
тако да обезбеди добијање потребних сагласности, односно потврда
надлежних институција, a посебно Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије.
ЦЕНА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора износи _______динара, без Пдв-а, односно
__________динара, са Пдв-ом.
Уговорена цена се не може повећавати за време трајања уговорних
обавеза, без обзира на време утрошено за израду техничке документације од
стране ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ и евентуалних измена пројеката извршениху
складу са овим Уговором.
РОКОВИ
Члан 4.
Израда техничке документације из члана 1. овог Уговора извршиће се у
року од 60 дана од дана потписивања овог Уговора.
Члан 5.
AKO се појави кашњење у изради техничке документације из члана 1.
овог Уговора у односу на уговорене рокове из члана 4. овог Уговора,
НАРУЧИЛАЦ има право да затражи од ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ да предузме
потребне мере (повећати број стручних лица итд.) којима се обезбеђује
одговарајуће убрзање израде техничке документације или појединих њених
делова.
Члан 6.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ одговара НАРУЧИОЦУ за извршење посла и кад
посао обаве лица која нису његови радници, као да га je сам извршио.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
НАРУЧИЛАЦ ће за квалитетно и благовремено извршену услугу из члана
1.овог Уговора плаћање извршити у року од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача ____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
НАРУЧИЛАЦ je обавезан да преда ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ Пројектни
задатак и све друге податке којима располаже за израду техничке
документације.
НАРУЧИЛАЦ постаје власник техничке документације из члана 1. овог
Уговора, израђене на основу овог Уговора, no предаји техничке документације
НАРУЧИОЦУ
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ су да изврши сва неопходна геодетска
мерења, снимања на лицу места, испитивања неопходна за израду комплетне
уговорене техничке документације.
Члан 10.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je дужан да поступи пo примедбама НАРУЧИОЦА и
органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат
мора бити урађен. НАРУЧИЛАЦ неће бити у обавези да изврши плаћање све
док изнете примедбе не буду отклоњење. Одговорност за кашњење због
исправљања пројеката услед примедби сноси ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je у обавези да сарађује са осталим консултантима које
НАРУЧИЛАЦ евентуално ангажује ради испуњења циљева предвиђених овим
Уговором.
Изузетно од наведеног или било које друге одредбе овог Уговора,
НАРУЧИЛАЦ неће дуговати ПРУЖАОЦУ УСЛУГА никакво плаћање у погледу
било којих измена које je потребно начинити због неусаглашености пројекта или
било ког његовог дела са било којим важећим законом или технологијом
одвијања саобраћаја на комплексу аеродрома.
Члан 11.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je одговоран за исправност опште концепције и
рационалност техничких решења, рачунску тачност и потпуност техничке
документације из члана 1. овог Уговора, усклађеност свих пројеката, a у свему
у складу са законом и подзаконским прописима.
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Члан 12.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ ће поступити пo примедбама Директората Цивилног
ваздухопловства PC, без посебне надокнаде и у року од десет (10) дана
отклонити све примедбе, о свом трошку.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je дужан да омогући НАРУЧИОЦУ увид у све фазе
извршења уговореног посла и да му преда све израђене материјале и пројекте
које НАРУЧИЛАЦ може да захтева у вези са тим. Ово се односи и на део посла
који ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ поверава другој организацији, односно другом лицу.
Члан 13.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je обавезан да омогући НАРУЧИОЦУ увид у
израђену техничку документацију из члана 1. овог Уговора, односно увид у
степен готовости техничке документације. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je обавезан да
омогући НАРУЧИОЦУ увид у израђену техничку документацију no изради
појединачних пројеката.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће израдом техничке документације
из члана 1. овог Уговора непосредно руководити стручна особа која има
потребну стручну спрему и радно искуство с обзиром на врсту услуге.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ je одговоран да Решењем одреди координатора пројекта
и одговорне пројектанте, који поседују одговарајуће лиценце no свим струкама
потребним за израду предметне документације.
КВАЛИТЕТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 14.
Техничка документација из члана 1. овог Уговора мора бити израђена на
начин одређен овим Уговором, у складу са прописима и правилима струке.
AKO ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ не изради техничку документацију из члана 1.
овог Уговора, односно њене делове пo уговореном пројектном задатку и у
складу са техничким прописима, као и према резултатима сопственог
проверавања и правилима струке, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева
обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела,
односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
AKO je на начин из става 2. овог члана доведено у питање
функционисање или сигурност објекта, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева да
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ изради техничку документацију саобразно уговореним
захтевима НАРУЧИОЦА, односно у складу са прописима који се односе на
стабилност објекта.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
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Члан 17.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 18.
Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих
Пружаоцу услуга припада 2 (два) примерка а Наручиоцу припада 3 (три)
примерка.
Пружалац услуге
Директор
______________________

Наручилац
Директор ЈП “Aeродром Ниш“
___________________________
Владица Ђурђановић
Дипл.инж. саобр.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што
му је уговор додељен.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуга – Услуге израде пројеката, по партијама ЈН бр.
11/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац 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 представља
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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