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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У
ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 19/2017
Интерни бр. 4-194/2017-II
Објава позива на Порталу јавних набавки

Објављен дана 11.09.2017. године

Крајњи рок за достављање понуда: 30
дана од дана објављивања

До 11,00 часова, дана 19.09.2017. године

Јавно отварање понуда
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Август, 2017. године

Страна 1 од 62

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 19/2017, дел. број 4-191/2017-II од 08.09.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 19/2017, дел. број 4-192/2017-II од
08.09.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ
КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Предмер радова са техничким описом радова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1.
Закона
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Списак референтних наручилаца радова
Потврда о референтним изведеним радовима
Потврда о кадровској опремљености радне снаге
Изјава о обиласку локације и увиду у техничку
документацију
Изјава о достави менице и меничног овлашћена
Модел уговора

Конкурсна докумнетација укупно садржи 62 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Адреса: Војводе Путника 38. Пландиште
Интернет страница: www.plandiste-opstina.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
У овој јавној набавци примењују се и следећи прописи:
 Закон о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14);
 Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001,
''Службени гласник РС'', број 30/2010) у делу који није регулисан Законом о
јавним набавкама;
 Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89
– одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и ''Службени лист СЦГ'',
бр. 1/2003 – Уставна повеља)и
 Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима („Службени гласник РС“ број 14/2009 и 95/2010);
 Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
(„Службени гласник РС“, број 4/2010);
 Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011);
 Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског
дневника (,,Службени гласник РС“, бр. 105/2003);
 Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним
гарантним роковима за поједине врсте објектата („Службени гласник РС“, број
27/2015); и
 други прописи, стандарди и технички нормативи.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19/2017. су радови – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Бранка Пантић
Е - mail адреса (телефон): branka.pantic@plandiste-opstina.rs, 013/861-012 (звати од 7-15
часова)
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6. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19/2017 су радови – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ
У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Назив и ознака из Општег речника набавки – 45311000 – Радови на постављању
електричне инсталације и електро монтажни радови
2. Јавна набавка није обликована по партијама

III ПРЕДМЕР РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ РАДОВА
У поступку јавне набавке бр. 19/2017 – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У
ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ понуђач
је у дужан да изведе радове према следећим захтевима:
Врста радова:
- радови на изради електричних инсталација
Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова и место извођења
радова:
Предметни радови морају бити изведени према техничком опису радова из Идејног
пројекта, количинама из предмера наведеним у табели Обрасца понуде (поглавље VI oбразац 1.). Радови се изводе (на парцели кат.бр.419 К.О. Милетићево)
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета радова:
Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о
планирању и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким
нормативима, који се односе на предметне радове.
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у
складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени
гласник РС“, број 22/2015) и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног
надзора одређеног од стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног
материјала, уређаја и опреме.
Гарантни рокови и рок извођења радова:
Гарантни рок за изведене радове који је предмет ове јавне набавке не може бити краћи
од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда
Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за
руковање.
Рок за извођење радова износи максимално 90 календарских дана од дана увођења
извођача у посао.
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Обилазак локације и увид у техничку документацију:
Обилазак локације и увид у техничку документацију је обавезан и вршиће се по
претходно поднетом писаном Захтеву за обилазак локације и увид у техничку
документацију.
Наручилац ће организовати обилазак локације и увид у техничку документацију свим
заинтересованим понуђачима који су поднели Захтев, према редоследу приспећа.
Обилазак локације се може извршити најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Подношење захтева:
Захтев за обилазак објекта и увид у техничку документацију се може доставити на
један од следећих начина:
- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: branka.pantic@plandiste-opstina.rs
- ФАКСОМ - на број: 013 861-012.
Након обиласка локације и увида у техничку документацију, Понуђач и Наручилац ће
потписати Изјаву о обиласку локације и увида у техничку документацију, која се
прилаже као саставни део понуде (Образац бр. 9).
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);

Доказ за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике: Извод из
регистра Агенције за привреде регистре,
односно извод из одговарајућег регистар.
Напомена:
Понуђачи
који
су
регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају
да доставе овај доказ, јер је јавно
доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре.

Р.бр

1.
Обавезан услов
испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или

Страна 5 од 62

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);
Обавезан услов
Испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у
надлежности
редовног
кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом
се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита;
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).
Докази не могу бити старији од два
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месеца пре отварања понуда.

3.

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);

Обавезан услов
Испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

4.

Уверење Пореске управе Министарства
финансија 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 понуда.

а) Да је поштовао обавезе које
а) Изјава о поштовању прописапроизилазе из важећих прописа о
(Образац бр. 5)
заштити на раду, запошљавању и Напомена:
условима рада, заштити животне - Изјаву о поштовању прописа морају
средине (чл. 75. ст.2. ЗЈН)
да потпишу и овере печатом сви
понуђачи. Уколико понуду подноси
група понуђача, ова изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр

1.

A) НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
а) Извештај о бонитету за јавне набавке
а) да је понуђач у 2014-ој, 2015-ој и БОН-ЈН
Агенције
за
привредне
2016-ој години остварио пословни регистре,
Регистар
финансијских
приход од најмање 6.000.000,00 извештаја и података о бонитету
динара без ПДВ-а (збирно);
правних лица и предузетника, који
садржи статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и успеха и
показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године (2014,
2015 и 2016. година). Уколико у обрасцу
БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016.
годину, потребно је доставити биланс
стања и биланс успеха за 2016. годину.
Привредни субјект који у складу са
Законом о рачуноводству води књиге по
систему
простог
рачуноводства
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доставља биланс успеха, порески биланс
и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од
самосталне делатности за претходне три
обрачунске године (2014, 2015. и 2016.
године) издат од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је
регистровано обављање делатности.
Привредни субјект који није у обавези
да утврђује финансијски резултат
пословања (паушалац) доставља потврду
пословне банке о оствареном укупном
приходу на пословном – текућем рачуну
за предходне три обрачунске године
(2014, 2015. и 2016. година).
б) да је понуђач био ликвидан у
последњих
12
месеци,
који
претходе
месецу
објављивања
позива за подношење понуда;

б) Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН
Агенције
за
привредне
регистре,
Регистар
финансијских
извештаја и података о бонитету
правних лица и предузетника, који
садржи сажети биланс стања и успеха и
показатеље за оцену бонитета за 2016.
годину, као и податке о данима
неликвидности.
Уколико достављени Извештај БОН-ЈН,
не садржи податке
о данима
неликвидности за период мај 2016 – мај
2017. године, понуђач је дужан да
достави Потврду Народне банке Србије
да понуђач у наведеном периоду није
био неликвидан.
Напомена: Понуђач није у обавези да
доставља овај доказ уколико су подаци
јавно доступни на интернет страници
Агенције за привредне регистре и
Народне банке Србије.

Б) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
1. Да је понуђач у периоду од 2014.
године закључно са 2016. годином
извео радове који су слични или
исти предмету јавне набавке у
укупном износу од 6.000.000,00
динара без ПДВ-а.

1)
Попуњен, потписан и оверен
образац
Списак
референтних
наручилаца радова (Образац бр. 7.);
2) Потврде о изведеним референтним
радовима, које морају бити попуњене,
потписане
и
оверене
печатом
референтних
наручилаца
радова
Испуњавају га понуђач, а учесници (Образац бр. 8.);
заједничке понуде заједно
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2.

3.

3) Фотокопије окончаних ситуација,
2. да има важеће сертификате ISO потписаних и оверених од стране
9001:2008-систем
менаџмента извођача,
стручног
надзора
и
квалитетом, ISO 14001:2004-систем инвеститора из које се може видети да је
еколошког
менаџмента,
ISO понуђач за референтног наручиоца
500001-систематски
приступ
у радова за које су достављене потврде о
постизању сталног побољшања изведеним референтним радовима, извео
енергетске ефикасности коришћења исте.
и потрошње енергије,
OHSAS 4) Фотокопија важећих сертификата
18001:2007-систем
менаџмента
заштите и безбедности запослених у
области грађевинарства-извођење
радова
B) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
I. Да понуђач има на располагању
следећу механизацију и опрему:
2) За сва моторна возила за која је у
1. Путничко возило
смислу Закона о безбедности саобраћаја
2. Доставно возило носивости на путевима обавезна регистрација и
две или више тона.
поседовање регистрационих ознака, као
и евентуално за поједине радне машине
за које је у смислу Закона о безбедности
саобраћаја на путевима обавезна
регистрација
и
поседовање
регистрационих ознака, доказивање
поседовања
или
располагања
подразумева достављање исписа из
читача саобраћајне дозволе или уговора
о зајму или закупу са доказом о
власништву закуподавца – зајмодавца и
испис из читача саобраћајне дозволе или
уговор о лизингу са исписом из читача
саобраћајне дозволе.
Испуњавају га понуђач, а учесници За радне машине за које у смислу Закона
заједничке понуде заједно
о безбедности саобраћаја на путевима
није обавезна регистрација и поседовање
регистрационих ознака, достављају се
картице
основних
средстава
или
пописна листа или уговор о закупу или
зајму са доказом о власништву
закуподавца - зајмодавца, или уговор о
лизингу; стручни налаз о исправности и
примењеним мерама за безбедан и здрав
рад, не старији од 3 године у моменту
подношења понуде издат од стране
овлашћеног правног лица, а у складу са
Правилником о поступку прегледа и
испитивања опреме за рад и испитивања
услова радне околине.
ИИ
ИИ
Страна 9 од 62

Г) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
А) Да у моменту подношења понуде
понуђач има запослене и/ или на
други начин радно ангажоване у
складу са Законом о раду одговорне
извођаче радова-техничка лица:
- са важећом лиценцом 450минимум један извршилац;

4.

Б) да у моменту подношења понуде,
радно ангажовано на одређено или
неодређено време, минимум 5
извршиоца следеће структуре:
- радници електро струке, које су
неопходне за реализацију предмета
ове јавне набавке

Попуњен, потписан и оверен образац
Потврде о кадровској опремљености
спецификација радне снаге (Образац бр. 8.)

са следећим прилозима:
1. За сва лица, копије:
- фотокопија уговора о раду у складу са
Законом о раду и образац пријаве на
обавезно социјално осигурање (уколико
је лице запослено код понуђача),
ОДНОСНО
- фотокопија уговор о делу, фотокопија
уговора о обављању привремених и
повремених
послова,
фотокопија
уговора о допунском раду или други
уговор који је правни основ његовог
ангажовања
од
стране
понуђача
(уколико је лице уговорно ангажовано
код понуђача).

- лице за безбедност и здравље на
2. За носица важећих личних лиценци
раду-минимум 1 извршилац;
одговорног извођача радова, копије
тражене личне лиценце са потврдом о
важењу исте, издате од стране
Инжењерске коморе Србије.
3. За лице за безбедност и здравље на
раду са положеним стручним испитом Уверење о положеном стручном испиту
о практичној
оспособљености
за
обављање послова безбеданости и
здравља на раду.

НАПОМЕНА:
- 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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- 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, што доказују достављањем доказа из члана 77. Закона о
јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.У том случају сваки члан групе
понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из
групе који испуњава тражени услов.
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
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као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
- Ако понуђач 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.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач 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, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач 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 понуђач 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.
- 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.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског
преводиоца.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ОТВАРАЊЕ
ПОНУДА
Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет
страници наручиоца www.plandiste-opstina.rs или на Порталу јавних набавки,
www.portal.ujn.gov.rs.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и
лично у просторијама наручиоца Општине Пландиште, канцеларија за ЛЕР, улица
Војводе Путника бр.38, Пландиште, сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова
а последњег дана до истека рока за подношење понуда.
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној 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, као и контакт
особу и контакт телефон (пожељно је навести и e- mail адресу).
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
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 непосредно (на наведену адресу на писарници Општине Пландиште)
или путем поште на адресу: Општина Пландиште, Војводе Путника 38. 26360
Пландиште са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МЕЛИТЕЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ бр 19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до
11.09.2017. године до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном
у позиву за подношење. Понуда која буде приспела по истеку датума и сата одређених у
позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања
понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком ''неблаговремена''.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге , инструкције, форме, услове и спецификације.
Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва тражена
документација. Понуда мора бити у целини припремљена и достављена у складу са
позивом и конкурсном документацијом. Понуђач доставља САМО обрасце који се
односе на партију за коју подноси понуду (на сваком обрасцу пише на коју се партију
односи).
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, читко неизбрисивим
мастилом (тако да се недвосмислено може утврдити садржај истог) у обрасце и изјаве,
у модел уговора који су саставни део конкурсне документације и доставља са
потребним доказима.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
2а) ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
- Доказе о испуњености услова за учешће у овој јавној набавци из чл. 75. и 76.
Закона, наведене и описане у поглављу IV ове конкурсне документације
,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова“.
- Образац понуде (поглавље VI - oбразац 1.) - попуњен, потписан и печатом
оверен;
- Образац структуре цене (поглавље VII - oбразац 2.) - попуњен, потписан и
печатом оверен;
- Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења
заједничке понуде;
- Образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII - образац 3) - попуњен,
Страна 12 од 62

-

потписан и печатом оверен;
Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX - oбразац 4.) - попуњен,
потписан и печатом оверен;
Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Став 2 Закона, (поглавље X oбразац 5.) - попуњен, потписан и печатом оверен;
Списак референтних наручилаца радова (поглавље XI - oбразац 6.) и Потврду о
референтним изведеним радовима (поглавље XII - oбразац 7.);
Потврда о кадровској опремљености (поглавље XIII- образац 8.);
Изјава о обиласку локације и увида у техничку документацију (поглавље XIVобразац 9.)- попуњен, потписан и печатом оверен;
Средство обезбеђења за озбиљност понуде – меница са меничним
овлашћењем;
Средство обезбеђења за добро извршење посла – меница са меничним
овлашћењем;
Модел уговора - попуњен, потписан и печатом оверен.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
НАПОМЕНА: обрасци дати у овој конкурсној документацији су дати у форми за
потписивање од стране подносиоца понуде понуђача који даје самосталну понуду са
или без подизвођача или носиоца заједничке понуде.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
исту избели, правилно попуни, а након тога поред исправљеног дела понуде стави
потпис одговорног лица понуђача и изврши оверу печатом, с тим да ће у случају
подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити овлашћени члан
групе понуђача-односно његово овлашћено лице.
Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења у
писане податке.
Понуђач не сме да својевољно уписује, дописује податке и било који други текст у обр
асцима који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричито дозво
љено.
2б) МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда, односно
дана 19.09.2017. године у 12,00 часова у Малој сали СО Пландиште, Војводе Путника
38. Пландиште
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре
почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке
пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба
да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда,
а који ће потписати записник и преузети примерак истог.
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Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да
приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању
понуда.
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је
дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, а у складу са чл. 87. став 6. Закона, понуђач може
да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму
понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
Измене и допуне понуде за јавну набавку бр. 19/2017 „Адаптација објекта
трговине у домукултуре у Милетићеву- електричне инсталације“, НЕ ОТВАРАТИ - се
врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене
документе, обрасце или друге делове понуде, а из ове конкурсне документације и у
складу са истом, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде за јавну набавку бр. 19/2017 „Адаптација објекта трговине у
дому културе у Милетићеву – електричне инсталације“, НЕ ОТВАРАТИ - понуђач
врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти,
документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде за јавну набавку бр. 19/2017 „Адаптација
објекта трговине у домукултуре у Милетићеву – електричне инсталације“, НЕ
ОТВАРАТИ - треба доставити на адресу: Општина Пландиште, Војводе Путника
бр.38, 26360 Пландиште са назнаком:
„ИЗМЕНА / ДОПУНА / ОПОЗИВ / ИЗМЕНА И ДОПУНА - АДАПТАЦИЈА
ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ БР 19/2017 - 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
нити да допуњује своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI - образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI - образац 1.), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
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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.
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 из чл. 75.
став 1 до 4 на начин одређен чл. 77 Закона, који су наведени у поглављу IV ове
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 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, као и потписати и оверити све
обрасце и модел уговора из конкурсне документације који се односе на
заједничку понуду,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IVове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1 до 4 Закона,
на начин одређен чл. 77. Закона и овом конкурасном документацијом а додатне услове
из чл. 76. Закона испуњавају заједно.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршити у року до 45
(четрдесетпет) дана од дана испостављена привремених ситуација и окончане
ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
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јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова из овог
уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро
извршење посла.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу
на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и
плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова,
а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне
стране другачије не договоре.
Извођач, на основу Записника о примопредаји (који потписују надзорни орган,
инвеститор и извођач радова) и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове који су предмет ове јавне набавке не може бити краћи
од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда
Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за
руковање и сву пратећу градилишну документацију.
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење свих уговорених радова је максимално 90 календарских дана од
увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум
почетка и завршетка свих уговорених радова.
8.4. 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 нe може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
Цене у понуди морају бити исказане 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.
У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати
током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења
радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге,
транспорта, монтаже, уградње и др.).
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне
вредности понуде меродавна је јединична цена.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
Страна 16 од 62

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 – Београд, Саве Машковића 3-5,www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 2226,www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина
22-26,www.minrzs.gov.rs

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење на износ од 10% од вредности
понуде, која мора бити са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу".
Прописно потписана и оверена бланко сопствена (соло) меница са меничним
овлашћењем, са роком важења од минимум 30 дана од дана отварања понуда оригинал - у корист Наручиоца.
Уз меницу понуђач је дужан да достави:
- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога
за пренос средстава (ДЕПО картон)
- фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).
- потврду банке о пријему
захтева
за регистрацију менице (Захтев за
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке)
Меница за озбиљност понуде активира се:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неодговарајућом)
б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави менице
за добро извршење посла.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписане и оверене обрасце
следећу изјаву:
да ће на дан закључења уговора доставити Наручиоцу прописано оверену и
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење
посла, у износу од 10% од вредности понуде, у корист Наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од
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истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак услуга;
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 e-mail: branka.pantic@plandiste-opstina.rs или факсом на број 013
861-012 (слати од 7-15 часова) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који
понуђачи шаљу путем e-mailа или факса се могу доставити радним данима од
понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7 h до 15 h. Понуђач је обавезан да по
слању захтева за додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио
пријем самог захтева.
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, ЈНМВ бр. 19/2017''.
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.
У случају да се по окончаном поступку отварања понуда, након извршене рачунске про
вере понуда уочи грешка у рачунању, Наручилац ће затражити писменим путем саглас
ност понуђача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама,
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а уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће понуду понуђача који је на писку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу, а у складу са чл. 83. став 11 Закона.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Став 12 и 13 Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да на дан закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла
издаје се у висини од 15% (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. 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''.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене
радове. Уколико је понуђен исти гарантни рок за изведене радове, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X (образац 5.)
конкурсне документације).
Уколико је понуђач ималац права интелектуалне својине за предметну јавну набавку
дужан је да у оквиру своје понуде достави и изјаву о интелектуалној својини (Образац
изјаве, дат је у поглављу X (образац 5.) конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
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интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: branka.pantic@plandiste-opstina.rs, факсом на број 013/861-012 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН
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 и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Пландиште; јавна набавка број 7/2017;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели
уговора.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.
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Након што наручилац изабраном понуђачу достави потписани уговор, изабрани
понуђач је дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписани уговор.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у
року од 5 дана од дана закључења уговора.
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ОБРАСЦИ

Страна 23 од 62

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(Образац 1.)
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ –
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ 19/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Општина Пландиште, Пландиште, Војводе Путника 38
ИНВЕСТИТОР:
Дом културе П+0, Милетићево
ОБЈЕКАТ:
ОПШТЕ УПУТСТВО (за извођење свих радова на објекту)
Квалитет изведених радова и примењених материјала мора бити у складу са важећим стандардом и описом
радова из важећих грађевинских норми за ове врсте радова. У пројекту су дати само кратки описи појединих
ставки, уколико су радови уобичајени. У супротном су дати опширнији описи. Обрачун изведених радова треба
извршити такође у складу са горе поменутим условима. Изведени радови који по квалитету одступају од
услова прописаних стандарда нису изведени у складу са са грађевинским нормама и подацима из пројекта
морају се поново извести, односно надзорни орган ће наредити њихово уклањање и поновно извођење. За сав
уграђени материјал и опрему, извођач радова је дужан да обезбеди потврде о квалитету употребљеног и
уграђеног материјала и опреме. У току рада извођач је дужан да све евентуалне измене унесе у документацију
и припреми исту за технички пријем објекта.

2.4. ПРЕДМЕР - ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ДОМ КУЛТУРЕ у МИЛЕТИЋЕВУ
ИНВЕСТИТОР : ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
напомена:све дужине претходно проверити на лицу места
ПРВА ФАЗА РАДОВА
у овој фази се ради главни разводни орман,
просторије дома културе и громобранска инсталација целог објекта

А ЈАКА СТРУЈА

Р.бр.

1

2

Предмет ЈН
1
Испорука и постављање металног
ормана мерног места (МОММ-3), у
улазу објекта, модула за три
бројила, са вратима и бравицом за
закључавање, отворима за
очитавање бројила.
Прикључак на НН мрежу је
постојећи, као и три бројила
ел.енергије. Опрема ОММ као и
монтажа истог у објекат су у
надлежности ЕД.
Набавка и уградња Пренапонске
заштите (одводник струје грома)
класе 1 тип PZH I V/275/12,5
7710006, (Hermi), Un=230V,
Uc=275V, Iimp=12,5kA (10/350
μs/μs), Q=6,25As, W/R=39kJ/Ω,
Up=1,2kV, TA< 25ns, IP20. Монтира
се у ОММ на DIN шину 35mm.
Повезивање између фазног и
неутралног проводника за свако
бројило. Радови у надлежности ЕД.

Јединица
мере

Количина

2

3

паушално

1

ком

9
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Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

3

4

5

6

-

7

8

9

-

Набавка и уградња Пренапонске
заштите (одводник струје грома)
класе 1 тип PZH I B/255/80 N/PE
7710080, (Hermi),Uc=255V,
Iimp=80kA (10/350), Q=40As, W/R
1600 kJ. Монтира се у ОММ на DIN
шину 35mm. Повезивање између
неутралног и заштитног проводникa
за свако бројило. Радови у
надлежности ЕД.
Набавка и уградња сабирнице за
изједначење потенцијала (СИП), у
улазу, испод ОММ.
Испорука и полагање кабла P/F-Y
1x10mm2 од ОММ до СИП и од
СИП до уземљивачке сонде бр.7.
Испорука и постављање разводног
ормана за просторије дома културе
(РО-1). У РО-у ће бити уграђена
следећа опрема:
главни прекидач сличан типу 4G4010-U
гребенасти прекидач сличан типу
4G10-90-U (2ком)
заштитни уређај диференцијалне
струје ЗУДС 40/0.5А
аутоматски осигурачи 10,16 и 20А
(25ком)
Све комплет повезано и постављено
према једнополној шеми.
Набавка и уградња пренапонске
заштите (одводник пренапона) класе
2 тип PZH II V/275/50 7724001
(Херми), In=20кА (8/20). Монтира
се у разводном орману РО-1.
Повезивање између фазног и
неутралног проводника.
Набавка и уградња пренапонске
заштите (одводник пренапона)
класе 2 тип PZH II B/255/50
7730022 (Херми), Iimp=20кА
(10/350). Монтира се у разводном
орману РО-1. Повезивање између
неутралног и заштитног
проводника.
Испорука и постављање разводног
ормана на бини сале дома културе
(РО-4). У РО-у ће бити уграђена
следећа опрема:
главни прекидач сличан типу 4G2510-U
гребенасти прекидач сличан типу
4G10-90-U (2ком, монтира се на
вратима РО-4)
заштитни уређај диференцијалне
струје ЗУДС 25/0.3А
аутоматски осигурачи 10 и 16А
(11ком)

ком

3

ком

1

m

10

комплет

1

ком

3

ком

1
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Све комплет повезано и постављено
према једнополној шеми.

комплет

1

m

8

m

30

m

12

m

230

-

Испорука и полагање напојног
кабла РР-Y 5x6mm2 од ОММ до РО1 положеног у зид испод малтера. У
цену је урачунато и штемовање
бетона и зидова са крпљењем и
враћањем у првобитно стање као и
повезивање у ОММ и РО-1.
Испорука и полагање напојног
кабла РР-Y 5x4mm2 од РО-1 до РО-4
положеног у зид испод малтера. У
цену је урачунато и штемовање
бетона и зидова са крпљењем и
враћањем у првобитно стање као и
повезивање у РО-1 и РО-4.
Испорука и полагање
инсталационих каблова положених
у зид испод малтера. У цену је
урачунато и штемовање бетона и
зидова са крпљењем и враћањем у
првобитно стање као и повезивање у
разводним орманима.
РР-Y 5x2.5mm2

-

РР-Y 3x2.5mm2

-

РР/R 3x2.5mm2

m

310

-

РР-Y 3x1.5mm2

m

150

-

РР/R 3x1.5mm2

m

150

-

РР/R 2x2.5mm2

m

150

m

20

ком

27

ком

4

ком

2

10

11

12

13
14
15
16
17
18

19

20

Р/L 2x0.75mm2 (за повезивање
паник светиљки)
Испорука и уградња једнополног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња серијског
прекидача за у зид.
Испорука и уградња наизменичног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња двоструког
наизменичног прекидача за у зид.
Испорука и уградња унакрсног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња једнополног
тастер прекидача за светло са
индикацијом.
Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. за у зид
Испорука и монтажа двоструке
двополне прикључнице 10/16А
250V, са заштитним контактом. за у
зид

ком
ком

1

ком

ком

36

ком

3
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21

22
23
-

Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. са заштитом
од прскајуће воде за на зид
монтирана у зид до одвојивог дела.
Испорука и монтажа трополне
прикључнице 16А, 380V за у зид са
порцеланским улошком.
Испорука и уградња светиљке
сличне типу:
Рефлектор МТН 150W, Rx7s
EL-270UP IP54
212 BP 4x18W (Intralighting)
STAR 2x18W, IP65 EVG
102 BP 3x36W (Intralighting)
Светиљка сa куглом и заштитом од
прскајуће воде, IP65

ком.

1

ком

1

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

7
2
6
1
21

ком.
ком.

6

-

GL 213E 2x20W,E27 (ELMARK)
ОГ коса, max. 1x75W

ком.

11

-

Паник светиљка 1x8W

-

Паник светиљка 2x8W
Светиљке се испоручују комплет са
расветним телима и свим пратећим
и додатним прибором за монтажу.
Необележене светиљке се
постављају по жељи инвеститора
Издавање стручног налаза о
прегледу и испитивање електричних
инсталација од стране овлашћеног
предузећа

ком.
ком.

3
6

паушално

1

-
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УКУПНО:

Б

Р.бр.

1

2

3

4

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

Предмет ЈН
1
Испорука и полагање пластичне гиб
љиве цеви φ 18 у зид испод малтера.
У цену је урачунато и штемовање
бетона и зидова и враћање у
првобитно стање.
Испорука и постављање
прикључних кутија φ 60 за у зид.
Испорука и увлачење проводника
Тл 20 2 x0,8 mm2 у постављене
цеви, а према плановима развода и
једнополној шеми.
Испорука и монтажа телефонске
прикључнице "за у зид" RJ45, IP20

Јединица
мере

Количина

2

3

m
10
kom

2

m

20

kom.

2
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Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

5

Испитивање и повезивање
целокупне инсталације као и давање
употребне дозволе од стране ПТТ.

1
паушално
УКУПНО:

В
Р.бр.

ТВ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет ЈН
1

1

2

3

4
5

Испорука и полагање цеви φ 18 мм у
зид испод малтера према плановима
развода а за увлачење коаксалног
кабла. У цену је урачунато и
штемовање бетона и зидова и
враћање у првобитно стање.
Испорука и постављање
инсталационе кутије φ 60 у зиду
испод малтера за постављање РТВ
утичнице.
Испорука и постављање
коаксијалног кабла КЕЛ 74/4/068 са
увлачењем у постављене цеви, и на
обујмицама изнад спуштеног
плафона.
Испорука и постављање крајње
антенске РТВ+сат утичнице.
Испитивање урађене инсталације и
пуштање у употребу, као и остали
ситан материјал и радови.

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

3

4

5

6 (3*4)

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

2

m

10

ком

2

m

20

ком

2
1

паушално
УКУПНО:

Г

ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА

Прихватни систем
Р.бр.

1

2

Предмет ЈН
1
Набавка и уградња проводника
прихватног система тип AH2 90200,
(Херми) израђен од алуминијума
Ø10mm пун пресек. Монтира се на
типским носачима.
Набавка и уградња носача за слеме
тип SON06 623, (Херми) израђен од
нерђајућег челика и
пластике,комплет са
вијком,заптивком и улошком .

Јединица
мере

Количина

2

3

m

115

ком

138

Страна 31 од 62

3

4

5

6

Набавка и уградња зидног носача
тип ZON03 20322, (Херми) израђен
од нерђајућег челика комплет са
вијком дужине 50мм и типлом.
Набавка и уградња контактног
елемента тип KON04А 50522,
(Херми) израђен од нерђајућег
челика за међусобно повезивање
проводника прихватног система.
Набавка и уградња контактног
елемента за повезиванење металних
маса тип KON05 80518, (Херми)
израђен од нерђајућег челика.
Набавка и уградња контактног
елемента за повезивање прихватног
проводника на олучну хоризонталу
тип KON06 60122, (Херми) израђен
од нерђајућег челика. Притезање се
врши вијцима.

ком

7

ком

12

ком

14

ком

7

Спусни проводници

Р.бр.

1

2

3

4

5

Предмет ЈН
1
Набавка и уградња одводног
проводника тип AH2 90200, (Херми)
израђен од алуминијума Ø10mm
пун пресек. . Монтира се на типском
носачу.
Набавка и уградња контактног
елемента - мерни спој тип КОН02
40122, (Херми) израђен од
нерђајућег челика за међусобно
повезивање траке спустног
проводника Ал фи10mm и траке
земљовода Rf 30x3,5mm.
Набавка и уградња обујмице Ø120
за повезивање спустног проводника
на олучну вертикалу тип КОН11А
700308, (Херми) израђена од
нерђајућег челика.
Набавка и уградња обујмице Ø120
за повезивање земљовода на олучну
вертикалу тип КОН10А 700358,
(Херми) израђена од нерђајућег
челика.
Набавка и уградња контактног
елемента тип КОН08 50111,
(Херми) израђен од нерђајућег
челика за међусобно повезивање
спусног и прихватног проводника
Ал Ø10mm.

Јединица
мере

Количина

2

3

m

28

ком

7

ком

30

ком

14

ком

7

Страна 32 од 62

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

Уземљење

Р.бр.

1

2

Предмет ЈН
1
Испорука и постављање траке за
земљовод (спусни проводници и олучне
цеви) тип RH1 90701, (Херми) израђене
од нерђајућег челика димензије
30x3,5mm.
Испорука и побијање профилисаног
вертикалног уземљивача тип POS FeZn
90706, (Херми) израђене од
поцинкованог челика дужине 2m. За
сваки спусни проводник.

Јединица
мере

Количина

2

3

m

37

ком

14

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

УКУПНО ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПРВУ ФАЗУ РАДОВА

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО
ПРВА
ФАЗА:

ДРУГА ФАЗА РАДОВА
у овој фази се раде просторије
фудбалског клуба
A
Р.бр.

1

ЈАКА СТРУЈА
Предмет ЈН
1
Испорука и постављање разводног
ормана за просторије фудбалског клуба
(РО-2). У РО-у ће бити уграђена следећа
опрема:
главни прекидач сличан типу 4G40-10-U
заштитни уређај диференцијалне струје
ЗУДС 40/0.5А
аутоматски осигурачи 10 и 16А (13ком)
Све комплет повезано и постављено
према једнополној шеми.

Јединица
мере

Количина

2

3

комплет
Страна 33 од 62

1

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

2

3

10

12

13
14
15
16
17
19

20

21

22

Набавка и уградња пренапонске заштите
(одводник пренапона) класе 2 тип PZH II
V/275/50 7724001 (Херми), In=20кА
(8/20). Монтира се у разводном орману
РО-2. Повезивање између фазног и
неутралног проводника.
Набавка и уградња пренапонске заштите
(одводник пренапона) класе 2 тип PZH II
B/255/50 7730022 (Херми), Iimp=20кА
(10/350). Монтира се у разводном орману
РО-2. Повезивање између неутралног и
заштитног проводника.
Испорука и полагање напојног кабла РРY 5x6mm2 од ОММ до РО-1 положеног у
зид испод малтера. У цену је урачунато и
штемовање бетона и зидова са крпљењем
и враћањем у првобитно стање као и
повезивање у ОММ и РО-2.
Испорука и полагање инсталационих
каблова положених у зид испод малтера.
У цену је урачунато и штемовање бетона
и зидова са крпљењем и враћањем у
првобитно стање као и повезивање у
разводним орманима.
РР-Y 5x2.5mm2
РР-Y 3x2.5mm2
РР/R 3x2.5mm2
РР-Y 3x1.5mm2
РР/R 3x1.5mm2
РР/R 2x2.5mm2
Р/L 2x0.75mm2 (за повезивање паник
светиљки)
Испорука и уградња једнополног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња серијског прекидача
за у зид.
Испорука и уградња наизменичног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња двоструког
наизменичног прекидача за у зид.
Испорука и уградња унакрсног
прекидача за у зид.
Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. за у зид
Испорука и монтажа двоструке двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. за у зид
Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. са заштитом од
прскајуће воде за на зид монтирана у
зид до одвојивог дела.
Испорука и монтажа трополне
прикључнице 16А, 380V за у зид са
порцеланским улошком.

ком

3

ком

1

m

20

m
m
m
m
m
m

20
140
100
25

m

10

ком

11

ком

1

ком
ком
ком

ком

15

ком

1

ком.

1

ком
Страна 34 од 62

23
-

-

24

Испорука и уградња светиљке сличне
типу:
Рефлектор МТН 150W, Rx7s
EL-270UP IP54
212 BP 4x18W (Intralighting)
STAR 2x18W, IP65 EVG
102 BP 3x36W (Intralighting)
Светиљка сa куглом и заштитом од
прскајуће воде, IP65
GL 213E 2x20W,E27 (ELMARK)
ОГ коса, max. 1x75W
Паник светиљка 1x8W
Паник светиљка 2x8W
Светиљке се испоручују комплет са
расветним телима и свим пратећим и
додатним прибором за монтажу.
Необележене светиљке се постављају по
жељи инвеститора
Издавање стручног налаза о прегледу и
испитивање електричних инсталација од
стране овлашћеног предузећа.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
2
1

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
15

паушално

1

3
3

УКУПНО:
Б

Р.бр.

1

2
3
4
5

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

Предмет ЈН
1
Испорука и полагање пластичне гибљиве
цеви φ 18 у зид испо д малтера. У цену је
урачунато и штемовање бетона и зидова
и враћање у првобитно стање.
Испорука и постављање прикључних
кутија φ 60 за у зид.
Испорука и увлачење проводника Тл 20
2 x0,8 mm2 у постављене цеви, а према
плановима развода и једнополној шеми.
Испорука и монтажа телефонске
прикључнице "за у зид" RJ45, IP20
Испитивање и повезивање целокупне
инсталације као и давање употребне
дозволе од стране ПТТ.

Јединица
мере

Количина

2

3

m

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

5
ком

1

m

10

ком

1
1

паушално
УКУПНО:

В
Р.бр.

ТВ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет ЈН

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

6 (3*4)

Страна 35 од 62

1

2

3

4
5

Испорука и полагање цеви φ 18 мм у зид
испод малтера према плановима развода
а за увлачење коаксалног кабла. У цену
је урачунато и штемовање бетона и
зидова и враћање у првобитно стање.
Испорука и постављање инсталационе
кутије φ 60 у зиду испод малтера за
постављање РТВ утичнице.
Испорука и постављање коаксијалног
кабла КЕЛ 74/4/068 са увлачењем у
постављене цеви, и на обујмицама изнад
спуштеног плафона.
Испорука и постављање крајње антенске
РТВ+сат утичнице.
Испитивање урађене инсталације и
пуштање у употребу, као и остали ситан
материјал и радови.

m

10

ком

2

m

20

ком

2
1

паушално
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ДРУГУ ФАЗУ РАДОВА

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО ДРУГА ФАЗА:

ТРЕЋА ФАЗА РАДОВА
у овој фази се раде просторије
провавнице
A

Р.бр.

1

ЈАКА СТРУЈА

Предмет ЈН
1
Испорука и постављање разводног
ормана продавнице (РО-3). У РО-у ће
бити уграђена следећа опрема:
главни прекидач сличан типу 4G40-10-U
гребенасти прекидач сличан типу 4G1090-U (4ком, монтира се на вратима РО-3)
заштитни уређај диференцијалне струје
ЗУДС 40/0.5А
аутоматски осигурачи 10 и 16А (18ком)
Све комплет повезано и постављено
према једнополној шеми.

Јединица
мере

Количина

2

3

комплет

Страна 36 од 62

1

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

2

3

10

12

13
14
15
16
17
19

20

21

22

Набавка и уградња пренапонске заштите
(одводник пренапона) класе 2 тип PZH II
V/275/50 7724001 (Херми), In=20кА
(8/20). Монтира се у разводном орману
РО-3. Повезивање између фазног и
неутралног проводника.
Набавка и уградња пренапонске заштите
(одводник пренапона) класе 2 тип PZH II
B/255/50 7730022 (Херми), Iimp=20кА
(10/350). Монтира се у разводном орману
РО-3. Повезивање између неутралног и
заштитног проводника.
Испорука и полагање напојног кабла РРY 5x6mm2 од ОММ до РО-1 положеног у
зид испод малтера. У цену је урачунато и
штемовање бетона и зидова са крпљењем
и враћањем у првобитно стање као и
повезивање у ОММ и РО-2.
Испорука и полагање инсталационих
каблова положених у зид испод малтера.
У цену је урачунато и штемовање бетона
и зидова са крпљењем и враћањем у
првобитно стање као и повезивање у
разводним орманима.
РР-Y 5x2.5mm2
РР-Y 3x2.5mm2
РР/R 3x2.5mm2
РР-Y 3x1.5mm2
РР/R 3x1.5mm2
РР/R 2x2.5mm2
Р/L 2x0.75mm2 (за повезивање паник
светиљки)
Испорука и уградња једнополног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња серијског прекидача
за у зид.
Испорука и уградња наизменичног
прекидача за у зид.
Испорука и уградња двоструког
наизменичног прекидача за у зид.
Испорука и уградња унакрсног
прекидача за у зид.
Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. за у зид
Испорука и монтажа двоструке двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. за у зид
Испорука и монтажа двополне
прикључнице 10/16А 250V, са
заштитним контактом. са заштитом од
прскајуће воде за на зид монтирана у
зид до одвојивог дела.
Испорука и монтажа трополне
прикључнице 16А, 380V за у зид са
порцеланским улошком.

ком

3

ком

1

m

20

m
m
m
m
m
m

10
155

m

6

ком

9

ком

1

100
50

ком
ком

2

ком

ком

18

ком

ком.

2

ком

1

Страна 37 од 62

23
-

-

24

Испорука и уградња светиљке сличне
типу:
Рефлектор МТН 150W, Rx7s
EL-270UP IP54
212 BP 4x18W (Intralighting)
STAR 2x18W, IP65 EVG
102 BP 3x36W (Intralighting)
Светиљка сa куглом и заштитом од
прскајуће воде, IP65
GL 213E 2x20W,E27 (ELMARK)
ОГ коса, max. 1x75W
Паник светиљка 1x8W
Паник светиљка 2x8W
Светиљке се испоручују комплет са
расветним телима и свим пратећим и
додатним прибором за монтажу.
Необележене светиљке се постављају по
жељи инвеститора
Издавање стручног налаза о прегледу и
испитивање електричних инсталација од
стране овлашћеног предузећа

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
21

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1

паушално

1

1
2
1

УКУПНО:

Б
Р.бр.

1

2
3

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

Предмет ЈН

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

6 (3*4)

Испорука и полагање пластичне гибљиве
цеви φ 18 у зид испод малтера. У цену је
урачунато и штемовање бетона и зидова
и враћање у првобитно стање.
Испорука и постављање прикључних
кутија φ 60 за у зид.
Испорука и увлачење проводника Тл 20
2 x0,8 mm2 у постављене цеви, а према
плановима развода и једнополној шеми.

4

Испорука и монтажа телефонске
прикључнице "за у зид" RJ45, IP20

5

Испитивање и повезивање целокупне
инсталације као и давање употребне
дозволе од стране ПТТ.

m

10

ком

2

m

20

ком

2

паушално

1
УКУПНО:
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В
Р.бр.

1

2

3

4
5

ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
Предмет ЈН
1
Испорука и полагање цеви φ 18 мм у зид
испод малтера према плановима развода
а за увлачење коаксалног кабла. У цену
је урачунато и штемовање бетона и
зидова и враћање у првобитно стање.
Испорука и постављање инсталационе
кутије φ 60 у зиду испод малтера за
постављање РТВ утичнице.
Испорука и постављање коаксијалног
кабла КЕЛ 74/4/068 са увлачењем у
постављене цеви, и на обујмицама изнад
спуштеног плафона.
Испорука и постављање крајње антенске
РТВ+сат утичнице.
Испитивање урађене инсталације и
пуштање у употребу, као и остали ситан
материјал и радови.

Јединица
мере
2

Количина
3

m

5

ком

1

m

10

ком

1

паушално

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ТРЕЋУ ФАЗУ РАДОВА
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО
ТРЕЋА
ФАЗА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СВЕ ТРИ ФАЗЕ по врстама радова
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СВЕ ТРИ ФАЗЕ по фазама извођења
радова
ПРВА ФАЗА
ДРУГА ФАЗА
ТРЕЋА ФАЗА
УКУПНО:
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Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3*4)

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЦЕНА

Адаптација објекта трговине УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
дома културе у Милетићеву – ПДВ:
елкетричне инсталације
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављена привремених ситуација и
окончане ситуације, сачињене на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова
и јединичних цена из усвојене понуде са
предмерима и предрачунима радова из овог
уговора, оверених од стране стручног надзора
уз важећу меницу за добро извршење посла.
Вредност окончане ситуације не може
бити мања од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
Не може бити дужи од 90
календарских дана од дана увођења
извођача у посао
ГАРАНТНИ РОК:
- за изведене радове минимум 2 (две)
године од датума примопредаје;
- за уграђену опрему и уређаје важи
гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од датума
примопредаје радова.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда

______ у року до 45 (четрдесетпет) дана од
дана испостављена привремених ситуација и
окончане ситуације, сачињене на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из усвојене понуде са
предмерима и предрачунима радова из овог
уговора, оверених од стране стручног надзора
уз важећу меницу за добро извршење посла.
Вредност окончане ситуације не може
бити мања од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а.

____ календарских дана од дана увођења
извођача у посао

за изведене радове______ године од
датума примопредаје
за уграђену опрему и уређаје важи
гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од датума
примопредаје радова;
____ дана од дана отварања понуда

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин плаћања, рок
извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.
Датум

Потпис
М. П.

_____________________________

_______________________________
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац 2.)
Понуда бр. __________ од _________ за јавну АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛЦИЈЕ, ЈНМВ 19/2017
Рбр.

Опис радова

(1)
1.
2.
3.
4.

(2)
Трошкови материјала
Трошкови радне снаге
Трошкови транспорта
Остали трошкови
У К У П Н О динара

УКУПНО
без ПДВ
(3)

УКУПНО
са ПДВ
(4)

Понуђени радови, материјал и опрема морају одговарати квалитету, функцији и
техничким карактеристикама из техничке спецификације.

Датум

М.П.
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Потпис понуђача

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(Образац 3.)
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.

Датум

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(Образац 4.)
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 АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ
У МИЛЕТИЋЕВУ - ЕЛЕКТРИЧНЕИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ 19/2017 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1.
ЗАКОНА
(Образац 5.)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ),
Понуђач ___________________________________________________________________
из _________________________________________,
изјављује под пуном
материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) за учешће
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 19/2017 „АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ и да поседује све доказе о испуњености обавезних услова из члана
77. став 1. тач. 1) до 4), а то су:
1) да је рагистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (осим за физичка лица као понуђаче );
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело
примања или давања мита, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) 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.

Место и датум:

М.П.

__________________

Понуђач:
__________________________

ВАЖНО:Попуњава, потписује и оверава понуђач (правно лице/предузетник/физичко
лице) који наступа самостално, сваки члан групе понуђача или сваки подизвођач, а у
случају већег броја чланова групе или подизвођача, понуђач мора овај образац
умножити у потребном броју примерака.
НАПОМЕНА: 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, и уколико их
понуђач, у одређеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
(Образац 6.)
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Понуђач _______________________________________________________ (навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ
У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ,
ЈНМВ 19/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум
________________

Потпис понуђача
М.П.

__________________

Напомена:
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви
понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА
(Образац 7.)
Ред
број

Назив референтног
наручиоца радова

Предмет уговора

Број и датум
закључења
уговора

Вредност
уговора

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних
уговора образац копирати.
-

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини
прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање
неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана
82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ
негативне референце.
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XIII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
(Образац 8.)
Референтни наручилац изведених радова
___________________________________________________________________
(назив и адреса)
Лице за контакт:
___________________________________________________________________
(име, презиме, контакт телефон)
Потврђујемо да је понуђач ____________________________________________ (навести
назив понуђача) у периоду од ___________ године до __________ године, за наше
потребе у целости извео радове на адаптацији и санација објеката
__________________________________________________________________________,
у уговореном року и квалитету, на уговорени начин, без примедби.
Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке број
19/2017 „АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У
МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, наручиоца ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ и у друге сврхе се не може користити.

Датум

________________

Потпис референтног наручиоца радова
М.П.

___________________________________

Напомена:
Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце радова из
списка референтних наручилаца радова.
-

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини
прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање
неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана
82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ
негативне референце.
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XIV ПОТВРДА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ
(Образац 9.)
ПОТВРДА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНЕ СНАГЕ
______________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_________________________
Датум:_________________________

Ред.
бр.

Име и презиме

Квлификација

Степен
стручне
спреме

Број лиценце и
потврде

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

Датум

М.П.
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Потпис понуђача

XV ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
(Образац 10.)
За јавну набавку: АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У
МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛЦИЈЕ, ЈНМВ 19/2017
ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да смо дана ________2017. године, обишли локацију која је предмет јавне
набавке број 19/2017 и у просторијама Наручиоца остварили увид у техничку
документацију и прибавили све информације које су неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум:

____________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.
_________________________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца
М.П.
_______________________________
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XVI ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
(Образац 11.)

________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место: __________________
Датум: __________________

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку бр. 19/2017 на којој/има конкуришемо, на дан закључења
Уговора, доставити бланко сопствену (соло) меницу и менично овлашћење за добро
извршење посла у висини од 10% од вредности понуде, у корист наручиоца, која треба
да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30
дана дуже од периода за испуњење уговора с тим да евентуални продужетак рока за
извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

ПОНУЂАЧ
(м.п.)

___________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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XVII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 19/2017

Закључен између:
1. НАРУЧИОЦА-Општине Пландиште, са седиштем у Пландишту, улица и бр. Војводе
Путника 38, ПИБ: 102002904, матични број: 08057567, број рачуна: 840-44640-68,
отвореног код Управе за трезор-филијала Вршац, коју заступа Председник општине
Јован Репац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), с једне стране
и
2. ИЗВОЂАЧА ____________________, са седиштем у _______________, улица и бр.
_______________,
ПИБ:____________,
матични
број:_____________,
број
рачуна:_________________ отвореног код__________________, кога заступа Директор
______________ (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ), с друге стране.
Напомена: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или у случају подношења
заједничке понуде (група понуђача) у уговор се уносе и подаци о подизвођачу односно
о свим учесницима из заједничке понуде.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда, спровео
отворени поступак набавке радова – АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ
КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЈНМВ бр. 19/2017.
- да је Извођач доставио понуду бр.____________ од _____________године, која се
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. _____________ од
___________ изабрао Извођача за извођење радова на АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ
У
ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ.
I)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА
ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ,
у свему према усвојеној понуди Извођача број ______ од ______. године (у даљем
тексту: Понуда), која је саставни део овог уговора.
II)

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
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Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са
техничком документацијом (Идејним пројектом) и овим уговором, Законом о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), другим важећим прописима, стандардима и
техничким нормативима, који се односе на предметне радове и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу.
Члан 3.
Извођач ангажује подизвођаче за следеће радове (укупно највише до 50% од
уговорених радова):
- предузеће __________________________________, за радове ___________ ;
- предузеће __________________________________, за радове ___________ ;
- предузеће __________________________________, за радове ___________ .
Извођач одговара Наручиоцу за све изведене радове поверене подизвођачу.
Извођач није овлашћен да уговорене радове или неке од њих уступи другом
извођачу, односно да ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених
радова, а да истог/е није навео у понуди из члана 1. овог Уговора, односно да измени
подизвођача за извођење појединих уговорених радова, без претходно добијене
сагласности Наручиоца, у складу са чл. 80. став 14. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 4.
Извођач се обавезује да пре увођења у посао, Наручиоцу достави Решење о
именовању одговорног лица за извођење радова, које је запослено или ангажовано ван
радног односа, код Извођача и које је носилац одговарајуће важеће личне лиценце, са
приложеним копијама личне лиценце и потврде ИКС-а о важности личне лиценце.
У случају потребе за изменом одговорног лица из става 1. овог члана, Извођач је
дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању
одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце и
потврде ИКС-а о важности личне лиценце.
Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са прилозима, чини
саставни део овог Уговора.
Члан 5.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да ће на дан закључења уговора доставити Наручиоцу
прописано оверену и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење
за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности понуде, у корист Наручиоца,
која треба да буде са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" и роком
важења 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за
завршетак услуга;
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Члан 6.
Извођач је дужан да најкасније у року од 7 дана од дана пријема техничке
документације од стране Наручиоца, достави на преглед и мишљење стручном
надзору:
1. Детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним
активностима – по позицијама, на предметној локацији.Динамички план мора
бити усаглашен са динамичким планом за АГ радове и радове на
инсталацијама ВиК. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране
Извођача и стручног надзора.
2. План превентивних мера који садржи пројекат обезбеђења градилишта,
елаборат заштите на раду при извођењу радова и пројекат противпожарне
заштите;
Стручни надзор ће, у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1.
овог члана, извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење
које доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана
пријема мишљења отклони евентуалне примедбе стручног надзора, констатоване у
мишљењу.
Динамички план, са свим наведеним ресурсима, сматраће се усвојеним када
буде потписан и оверен од стране Наручиоца, а на основу претходно овереног и
потписаног мишљења стручног надзора. Усвојени динамички план стручни надзор
доставља Наручиоцу два примерка (у писаној и електронској форми) и један примерак
финансијеру (Управа за капитална улагања АПВ).
Извођач је дужан да у присуству представника Наручиоца и стручног надзора на
сваких 15 дана изврши на градилишту анализу испуњења уговорних обавеза и да према
указаној потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са
динамичким и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих
пропуста и одступања у процесу извођења радова.
Извођач се обавезује:
1. да пре почетка радова потпише Идејни пројекат;
2. да одговорном извођачу радова обезбеди овај уговор о грађењу и документацију
на основу које се изводе радови;
3. да организује градилиште, на начин којим ће обезбедити приступ локацији,
обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања
грађења;усагласи радове и простор на градилишту са извођачима АГ радова и
радовима на инсталацијама ВиК-а
4. да води градилишну документацију (грађевинску књигу, грађевински дневник и
обезбеђује књигу инспекције);
5. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног
извођача радова на градилишту и Главни пројекат;
6. да обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала,
инсталација и опреме;
7. да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави стручном
надзору;
8. да извођење радова обавља у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“, број 101/05) и Уредбом о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“,
број 14/09 и 95/10), те да за време извођења радова обезбеди безбедност свих
лица на градилишту, сигурност објекта и околине, складишта својих материјала
и слично, као и да у току извођења радова редовно одржава градилиште и
уклања сав отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне
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средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу;
9. да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, и да обезбеди адекватну
опрему за заштиту намењену запосленима;
10. да обезбеди стручан кадар за све врсте радова и уградњу опреме;
11. да уграђује материјал и опрему уговореног кавалитета, односно у складу са
пројектом за извођење и добијеном сагласношћу од стране стручног надзора;
12. да на време остварује контакте са надлежним стручним службама и
инспекцијама ради несметаног извођења радова;
13. да омогући Наручиоцу и стручном надзору стални надзор над радовима и
контролу количине и квалитета уграђеног материјала, уређаја и опреме;
14. да доставља привремене ситуације и окончану ситуацију, стручном надзору на
контролу и оверу, који их након тога доставља Наручиоцу на оверу и плаћање;
15. да преко стручног надзора, писаним путем, обавести Наручиоца о завршетку
извођења радова и спремности истих за технички преглед;
16. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника
подизвођача у раду Комисије за технички преглед објекта;
17. да у складу са овим уговором отклони све недостатке по примедбама Наручиоца,
стручног надзора и Комисије за технички преглед објекта, без посебне
надокнаде, у року који одреди Наручилац;
18. да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни
обрачун;
19. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
20. да по напуштању простора градилишта отклони сав преостали материјал, опрему
и све привремене градилишне инсталације;
21. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у
гарантном року;
22. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
23. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и
другим позитивним законским прописима који регулишу ову област;
24. да у оквиру уговорене цене, ако дође до одступања од одобрене техничке
документације изради пројекте изведеног објекта и да исте преда Наручиоцу пре
исплате окончане ситуације.
Члан 7.
Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:
1. Грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, телефонске
услуге и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде,
канализације, телефонских услуга, одношење смећа и др., од дана увођења у
посао до примопредаје објекта;
2. обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном, односно одобреном
детаљном динамичком плану, по свим временским условима и потребном броју
смена;
3. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме;
4. отклони штету коју за време извођења радова учини на и око објеката;
5. обезбеди прописане хигијенско-техничке мере, противпожарне мере и мере
заштите на раду;
6. да у случају прекида радова обезбеди и чува објекат и градилиште до његове
примопредаје.
Члан 8.
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту.
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Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и
надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да
по тим примедбама, о свом трошку, отклони недостатке или пропусте.
У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе
у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећане трошкове или посебну накнаду за то.
III)

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац се обавезује:
1. да Извођачу преда Главни пројекат и одговарајућу техничку
документацију;
2. да формира радни тим за координацију и комуникацију;
3. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са Законом о планирању и
изградњи и другим законским и подзаконским прописима и Извођачу
достави решење о именовању стручног надзора;
4. да у примереном року решава све захтеве Извођача који треба да буду
упућени Наручиоцу преко надзорног органа са мишљењем истог о
предметном захтеву. Наручилац доставља одговоре у писаној форми
Извођачу, преко надзорног органа;
5. да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност стручног
надзора, евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове и
захтеве за продужење рока извођења радова;
6. да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу
привремених и окончане ситуације;
7. да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички
преглед објекта;
8. да именује Комисију за примопредају изведених радова и да учествује у
раду те Комисије.
IV)

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО
Члан 10.

Извођач се уводи у посао по потписивању овог Уговора, достављању бланко
менице за добро извршење посла, Решења о именовању одговорног лица за извођење
радова Наручиоцу и Решења о именовању стручног надзора Извођачу.
Наручилац писмено (уношењем у грађевински дневник) обавештава Извођача и
стручни надзор о датуму увођења Извођача у посао.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,
Извођача и стручног надзора.
О увођењу извођача у посао саставља се посебан записник и то се констатује у
грађевинском дневнику.
Датум увођења Извођача у посао стручни надзор уписује у грађевински
дневник.
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач
не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће му оставити накнадни рок од
7 дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове,
Наручилац може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за повраћај авансне
уплате и гаранције за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача
накнаду штете, до износа стварне штете.
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V)

УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 11.

Укупна уговорена цена за извођење радова из члана 1. овог Уговора износи
_________________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________
динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала,
помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и
све друге зависне трошкове које Извођач има, у складу са понудом Извођача.
Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених
количина, утврђених у Грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена
према понуди из члана 1. овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за
време извођења радова и не могу се мењати.
Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из става 1. овог члана, уплати
Извођачу, на рачун број: __________________________, који се води код
_______________________________, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављена привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са
предмерима и предрачунима радова из овог уговора, оверених од стране стручног
надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу
на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и
плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова,
а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне
стране другачије не договоре.
Извођач, на основу Записника о примопредаји (који потписују надзорни орган,
инвеститор и извођач радова) и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз
сагласност Наручиоца и закључење анекса. А сагласно члану 115. ЗЈН.

VI) ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 12.
Евентуалне измене током трајања уговора, вршиће се анексом, у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.

VII) ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести
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стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је наручилац сагласан са истим
исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Извођач је обавезан да током извођења радова, достави Наручиоцу, преко
надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним
јединичним ценама, а у складу са Посебним узансама о грађењу (''Сл. Лист СФРЈ'' број
18/77). Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање,
најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања окончане ситуације.
Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана
потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранције предвиђене у члану 5. став 1. тачка 2.
овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове
уговорене анексом, а у складу са чланом 11. став 5. алинеја 2. овог уговора.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује
у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених
радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови
радова).
VIII) РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 14.
Извођач је дужан да све уговорене радове изведе у року од _____ календарских
дана (максимално 90 дана) од увођења Извођача у посао.
Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум увођења Извођача у
посао и датум завршетка свих радова.

Члан 15.
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (догађаји
природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл);
3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
4. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза
Наручиоца;
5. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач;
6. услед накнадно уговорених радова (вишкова са укљученим мањковима радова
и непредвиђених радова), у складу са чл. 13. и 14. овог уговора.
Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у
грађевински дневник, а у року од 3 дана од дана настанка узрока Извођач је дужан да
упути Наручиоцу, преко Стручног надзора, писани предлог за евентуално продужење
рока извођења радова.
Стручни надзор, уз захтев Извођача, доставља Наручиоцу детаљно образложење
и мишљење, о предлогу за продужење рока.
Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс
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уговора, а након што Наручилац донесе Одлуку о измени уговора из члана 115. Закона
о јавним набавкама.
Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су
настале у време када је био у доцњи и
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време
увођења извођача у посао.
IX)

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 16.

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом,
обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5 промила од
укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, а не више од 5%.
Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по
основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама, што ће уговорне стране
регулисати анексом овог уговора.
Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а
Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне,
Наручилац има право да од Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде
штете који прелази висину уговорне казне.
Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није
могуће, износ штете се утврђује у судском поступку.

X)

ГАРАНТНИ РОК
Члан 17.

Гарантни рок за изведене радове износи ______ године (минимум 2 године),
рачунајући од дана примопредаје изведених радова.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима
произвођача.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички
преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за
руковање.
Члан 18.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом,
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Уколико Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у
позиву, Наручилац има право да ангажује друго правно или физичко лице, на терет
Извођача, наплатом банкрске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у
целости.
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања нодостатака из става 1.
овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног
износа стварне штете.
Страна 58 од 62

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не
сноси одговорност.
XI)

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 19.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања
материјала и контролу квалитета опреме, уколико се за тим појави оправдана потреба.

XII)

ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА
Члан 20.

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред
техничке документације и следећу документацију:
1. грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења
књиге инспекције и грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“ бр. 105/03);
2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним
заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким
доказом изведених количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним
печатом одговорног извођача радова и надзорног органа;
3. динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки
документ за организовање, извршење и праћење реализације;
4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове,
записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од
важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта.
Стручни надзор је дужан да свакодневно контролише унете податке у књигама о
грађењу из претходног става и тачност истих овери својим потписом.
Грађевинска књига се води у два примерка, а Извођач је дужан да преда
Наручиоцу, оригинал исте по примопредаји радова и оконачном обрачуну.
Грађевински дневник потписује се свакодневно, а грађевинска књига по
завршеним позицијама радова.
Извођач је дужан да устроји и одговарајућу књигу инспекције.
У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан
да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора,
записнички преда Наручиоцу.

XIII) ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 21.
Извођач је у обавези да преко стручног надзора писаним путем обавести
Наручиоца о завршетку извођења радова и спремности објекта за технички преглед.
Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по
свим захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву
потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
Страна 59 од 62

предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и
објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине
врсте објектата („Службени гласник РС“, број 27/2015).
Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе
на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи
Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за
технички преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о
трошку Извођача.
Трошкове Комисије за технички преглед, сносиће Наручилац, а поновног
техничког прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом
Извођача.
Члан 22.
Примопредају и коначни обрачун изведених радова извршиће Комисија за
примопредају и коначни обрачун изведених радова, коју именује Наручилац, уз
учешће представника стручног надзора и Извођача, на следећи начин:
1) I фаза - примопредаја: о извршеној примопредаји свих изведених радова и
пратеће документације из члана 22. став 1. тач. 1, 2. и 4. овог уговора.
Комисија саставља Записник, који потписују сви чланови Комисије и
учесници у раду Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина
или квалитет изведених радова не одговара одредбама овог уговора, када
сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу и Наручиоцу. О
поступању Извођача по рекламационом записнику, сачињава се извештај
Наручиоцу. Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све
недостатке, потписује се Записник о приморедаји радова;
2) II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као
саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном
обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.
Ако Наручилац без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну
или одуговлачи са својим учешћем у изради коначног обрачуна, Извођач
може да изврши коначни обрачун и да о томе обавести Наручиоца. Ово
право има и Наручилац.
Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да
те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити
недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.
XIV) РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.

-

-

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
ако Извођач не започне радове најкасније до 7 дана од увођења у посао;
ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену
динамику више од 15 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за
скраћење и елиминацију кашњења;
ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за
извођење радова;
ако Извођач радове изводи неквалитетно;
ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не
настави по истеку рока од 7 дана, или ако одустане од даљег рада;
ако Извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај
аванса и добро извршење посла.
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У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне
радове ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла у
целости и авансну гаранцију за неоправдани део аванса. Извођач је у наведеном случају
обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Извођач може раскинути уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у
складу са одредбама овог Уговора.
Члан 24.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ
за раскид уговора.
Члан 25.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Члан 26.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида
уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и
Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
XV)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог
уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова
бити надлежан Привредни суд у Панчеву.
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се
применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о
облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Посебних узанси о грађењу које
нису у супротности са одредбама овог уговора и других прописа који регулишу ову
област.
Члан 28.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном
достављања банкарских гаранција из члана 5. овог Уговора.
Члан 29.
Овај уговор закључен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 4 (четири) примерка.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
ИЗВОЂАЧ
_________________________
ДИРЕКТОР
__________________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

М.П

__________________________________
Јован Репац, мастер економистa
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Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у
свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор,
исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне
документације.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити
доказ негативне рефренце, односно исправа о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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